Iwona Dorota Czechowska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

RECENZENT
Dorota Korenik, Krystyna Brzozowska
REDAKTOR INICJUJĄCY
Monika Borowczyk
SKŁAD I ŁAMANIE
Monika Wolska-Bryl
KOREKTA TECHNICZNA
Leonora Wojciechowska
PROJEKT OKŁADKI
Stämpfli Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com

Publikacja została wydana w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim:
program edukacji ekonomicznej
© Copyright by Authors, Łódź 2016
© Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016
Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ
Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie I. W.07485.16.0.K
Ark. druk. 20,625
ISBN 978-83-8088-212-6
e-ISBN 978-83-8088-375-8
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
90-131 Łódź, ul. Lindleya 8
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl
e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl
tel. (42) 665 58 63

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie ……………………………………………………………………………

7

Część I. Mezoetyczne dylematy i wyzwania sektora finansowego
Iwona Dorota Czechowska
Zarys problematyki etyki finansów ……………………………………………………….

23

Joanna Fila
Etyczne aspekty mikrofinansów …………………………………………………………..

49

Wojciech Zatoń
Dylemat więźnia a dylematy etyczne …………………………………………………..

69

Część II. Etyczne problemy sektora bankowego, doradztwa i pośrednictwa finansowego

Marcin Idzik
Consumer centrity w usługach bankowych ……………………………………………….

87

Marika Świeszczak
Zaufanie do sektora bankowego ………………………………………………………….

115

Krzysztof Świeszczak
Programy etyczne wybranych banków należących do polskiego sektora bankowego …...

139

Agnieszka Czajkowska
Etyka pracy analityka kredytowego ………………………………………………………

155

Marika Świeszczak
Reklamy bankowe i ich kontekst etyczny ………………………………………………...

181

Joanna Stawska
Etyka na rynku usług doradztwa i pośrednictwa finansowego …………………………...

203

6
Część III. Etyczne problemy sektora ubezpieczeniowego i sektora finansów publicznych
Małgorzata Burchard-Dziubińska
Etyczne aspekty funkcjonowania sektora ubezpieczeń wobec zmian klimatycznych
i ekstremalnych zjawisk pogodowych …………………………………………………….

221

Anna Celczyńska
Etyczny wymiar terminowości likwidacji szkód komunikacyjnych ……………………..

241

Daria Korytkowska
Analiza kodeksów etycznych w kontekście uczestników konfliktu medycznego ………...

267

Dagmara Hajdys
Etyka w administracji publicznej …………………………………………………………

287

Radosław Witczak
Przyczyny ucieczek przed podatkami – wybrane zagadnienia ……………………………

309

http://dx.doi.org/10.18778/8088-212-6.01

Motto: Biznes nie jest prowadzoną w dżungli wojną.
Jest raczej grą. I jak każda gra opiera się na regułach.
(M. Środa, Słowo wstępne. Biznes i cnoty, [w:] J. Jackson, Biznes i moralność,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999).

WPROWADZENIE*

Etyka w finansach jako pole badawcze stopniowo staje się przedmiotem zainteresowań rosnącej liczby badaczy. W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę wymiaru etycznego działania różnych instytucji finansowych oraz
administracji publicznej w relacjach z gospodarstwami domowymi.
Gospodarstwo domowe to jedna z najstarszych i najważniejszych instytucji
ekonomicznych1, będąca przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki,
także ekonomii. W sposób szczegółowy genezę i istotę tego pojęcia przedstawia
T. Zalega2, który także porządkuje terminologię dotyczącą funkcji, zakresu działania, oraz klasyfikacji gospodarstw domowych, prezentując dorobek polskich
badaczy zajmujących się tą problematyką, takich jak: A. Hodoly3, J. Szczepański4, M. Pohorille5, M. Latuch6. Definicje gospodarstwa domowego, a także
informacje liczbowe na jego temat, można odnaleźć w opracowaniach takich
instytucji jak np. NBP7czy GUS8. Autorzy zajmujący się gospodarstwem domo*

Prof. UŁ dr hab. Iwona Dorota Czechowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
1
Zob. szerzej C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 7; B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – Skutki – Przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009, s. 19; G. Światowy, Gospodarstwo
domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 2,
s. 56.
2
T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa 2012 (rozdział 3).
3
A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa
1971.
4
B. Gałęski, Socjologiczna problematyka gospodarstw domowych, [w:] A. Szczepański
(red.), Badania nad wzorcami konsumpcji, PWN, Warszawa1977.
5
M. Pohorille, Potrzeby, podział, konsumpcja, PWE, Warszawa 1985.
6
M. Latuch, Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1998.
7
Gospodarstwa domowe to osoby lub grupy osób będące konsumentami i/lub producentami
rynkowymi wyrobów i usług. Sektor gospodarstw domowych obejmuje: osoby prywatne, przedsiębiorców indywidualnych, rolników. NBP, Klasyfikacja sektorowa, „Biuletyn Informacyjny”
2016, nr 4, Warszawa, s. 95.
8
Gospodarstwo domowe to grupa osób spokrewnionych ze sobą lub niespokrewnionych,
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się (gospodarstwo domowe wieloosobowe) lub
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wym wskazują na łączenie zarówno w teorii jak i praktyce życia codziennego
pojęcia gospodarstwa domowego z rodziną, podkreślając jednak, że gospodarstwo domowe traktowane jest jako kategoria ekonomiczna, natomiast rodzina
jest kategorią socjologiczną. Przedstawiając różnice miedzy tymi podmiotami
wyróżnione ze względu na ich strukturę można zauważyć, że występują jednoosobowe gospodarstwa domowe, a także takie, w składzie których są osoby niepowiązane więzami rodzinnymi9. Głównym celem rodziny jest utrzymanie ciągłości biologicznej, kulturowej, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych
oraz kontrolowanie zachowań swoich członków. Zatem do najważniejszych
aktywności rodziny należy realizacja funkcji: prokreacji, socjalno-wychowawczej, kulturotwórczej, emocjonalnej, a także gospodarczej10.
Podstawowym kryterium pozwalającym uznać daną grupę osób za gospodarstwo domowe jest wyodrębnienie pod względem ekonomicznym (samodzielność gospodarowania własnością osobistą), czyli wspólnota majątku oraz budżetu, przynajmniej w zasadniczej części. Istotną cechą gospodarstwa domowego
jest także realizacja określonego celu, którym jest zaspokojenie wspólnych,
a także osobistych potrzeb wszystkich jego członków11. Realizacja powyższych
celów łączy się z prowadzeniem gospodarki finansowej, podejmowaniem decyzji dotyczących przede wszystkim gromadzenia, podziału, pozyskiwania i wydawania środków pieniężnych, a także użytkowania przedmiotów konsumpcji.
Działając w sferze konsumpcji gospodarstwo domowe jako ostateczny użytkownik jest konsumentem12. Pojęcie gospodarstwa jest szerszym terminem od pojęcia konsumenta, gdyż może ono obejmować więcej niż jednego konsumenta13.
Definicje gospodarstw domowych można odnaleźć w publikacjach autorów
związanych z finansami14. Spośród wielu definicji gospodarstwa domowego
z punktu widzenia niniejszego opracowania istotna jest ta, którą podaje
osobę utrzymującą się samodzielnie, bez względu na to czy mieszka sama, czy też z innymi osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe). GUS, Dochody i warunki życia ludności Polski,
Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2015, s. 35.
9
E. Bogacka-Kisiel, Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy, [w:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste. Zachowania – Produkty – Strategie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012, s. 15.
10
M. Plopa, Psychologia rodziny, teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2007, s. 18; M. Janoś-Kresło, Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów
konsumpcji, [w:] M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej
gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 20–21.
11
Zob. szerzej G. Światowy, op. cit.; C. Bywalec, op. cit., 2009, s. 15.
12
Z. Borowska-Kwasik, Gospodarstwo domowe, [w:] R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 133.
13
A. Streżyńska, Ochrona konsumenta w UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 10.
14
S. Flejterski, Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s. 93; J. Harasim, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa
2005; I. D. Czechowska, Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2013, nr 2/4, s. 58.
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B. Świecka, zwracając uwagę na to, że gospodarstwo domowe jest ważnym
podmiotem sytemu finansowego, a jego członkowie podejmują decyzje finansowe oraz uczestniczą w przepływie strumieni pieniężnych 15. Te podmioty, tak
jak inni uczestnicy rynku prowadzą gospodarkę finansową, tzn. gromadzą i wydają środki pieniężne oraz lokują ich nadwyżki i zaciągają pożyczki 16. Z określeniem tego typu działalności łączy się pojęcie finansów gospodarstw domowych, czy tzw. finansów osobistych. Finanse gospodarstw domowych dotyczą
aktywności w czterech powiązanych obszarach, oprócz konsumpcji również:
pozyskiwania źródeł finansowania, zarządzania ryzkiem oraz oszczędności
i inwestycji (czyli podejmowania decyzji dotyczących określenia części przeznaczonej na oszczędności i decyzji o tym, gdzie zaoszczędzone środki zostaną
zainwestowane, na jaki czas i w jakiej formie17. Gospodarstwa domowe aktywne
w procesach finansowych, związanych z tworzeniem ich dochodów i realizacją
wydatków mają relacje z różnymi partnerami, będącymi podmiotami otoczenia
finansowego. Na rynku obecnych jest wiele instytucji finansowych, oferujących
gospodarstwom domowym różnorodne produkty i usługi finansowe. W niniejszym opracowaniu w polu zainteresowania autorów znalazły się mające wymiar
etyczny relacje gospodarstw domowych z pośrednikami finansowymi w szerokim rozumieniu (takimi jak banki, czy ubezpieczyciele) oraz wąskim (pośrednicy i doradcy finansowi). Ponadto uwzględniono relacje finansowe gospodarstw
domowych wynikające z obligatoryjnych obciążeń fiskalnych z fiskusem oraz
podmiotami leczniczymi, W tym ostatnim przypadku był to przykład relacji
z podmiotem gospodarki realnej w kontekście zjawiska konfliktu medycznego,
stanowiącego ważny problem dla funkcjonowania gospodarstwa domowego.
W opracowaniu podjęto próbę połączenia elementów finansów osobistych
z teorią etyki biznesu. Elementy teorii etyki biznesu stały się podstawą do określenia wymiaru etycznego relacji pośredników finansowych z gospodarstwami
domowymi, będącymi nabywcami usług finansowych. Całość wywodu została
osadzona w perspektywie teoretycznego odwołania do filozoficznej wizji współczesnego społeczeństwa i jej związków z biznesem. Jedną z głównych dziedzin
filozofii, w ramach której poszukuje się intelektualnych rozwiązań dotyczących
kłopotliwych sytuacji codziennego życia (obok logiki, teorii poznania, metafizyki itd.) jest etyka. W ramach współczesnych teorii etycznych, nawiązujących do
teorii moralności pojawia się etyka życia gospodarczego, czy etyka biznesu.

15

B. Świecka, op. cit., s. 21–22.
G. Rytelewska, Bankowość detaliczna – procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw
domowych, [w:] Bankowość detaliczna potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa 2005, s. 19.
17
E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste. Zachowania – Produkty – Strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 10–11.
16
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Etyka biznesu to termin wieloaspektowy, różnie interpretowany18, wskazujący na związek z etyką i biznesem. G. Hansen proponuje klarowną definicję,
zgodnie z którą etyka biznesu to „…reguły, standardy postępowania i kodeksy…”, zawierające zasady, będące wskazówkami „…moralnie słusznego
i uczciwego postępowania w konkretnych sytuacjach działalności gospodarczej”19. R. T. De George, autor, który pierwszy podjął próbę wydzielenia etyki
biznesu jako odrębnego pola badawczego, definiuje ją szeroko, podkreślając
relacje z biznesem i wskazuje, że ten rodzaj etyki charakteryzuje się zarówno
teoretycznym aspektem, jak i praktycznym zastosowaniem20. Zazwyczaj etykę
biznesu odnosi się wobec działalności gospodarczej, której celem jest dążenie do
sukcesu ekonomicznego, inaczej skuteczności, czy efektywności („E1”) oraz
ekonomiczności („E2”). Do tych dwóch cech charakterystycznych dla aktywności gospodarczej (2xE) dodaje się tzw. trzecie „E”, czyli perspektywę etyczną21.
Etyka biznesu jest określana przez ukazanie jej celów i zadań. W ramach etyki
biznesu nie poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy procesy zachodzące na
rynku są sprawiedliwe, ale co zrobić, żeby były bardziej sprawiedliwe i moralne22. Ten proces poszukiwania jest na tyle istotny, że występuje pogląd (Kant),
zgodnie z którym etyka to nauka o tym co powinno być, a nie o tym co jest23.
W użyciu powszechnym etyka odnosi się do kodeksu lub zestawu zasad,
np. etyka lekarska, etyka chrześcijańska. Początki etyki łączy się z filozofią24.
Spośród wielu sposobów klasyfikacji teorii etycznych popularną wydaje się
klasyfikacja historyczna25. W takim ujęciu można wyróżnić teorie klasyczne
i współczesne. Teorie klasyczne będą spełniały jeden z dwóch albo oba równocześnie warunki. Pierwszy – ich autorzy będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie „Czym jest dobre życie dla ludzi?”. Drugi – poszukiwana będzie odpowiedź
na pytanie „Jak ludzie powinni postępować?”. Za prekursora klasycznych refleksji etycznych uznaje się najczęściej Sokratesa, następnie Platona i Arystote-

18

Powiązania etyki biznesu z ekonomią prezentują: G. Brennan D. Moseley, Economics and
Ethics, [w:] H. LaFollette (red.), The International Encyclopedia of Ethics, Wiley-Blackwell,
Forthcoming, Oxford 2013.
19
G. Hansen, Wprowadzenie do etyki biznesu, „Etyka” 1993, nr 26, s. 91.
20
R. T. De George, The Status of Business Ethics: Past and Future, „Journal of Business
Ethics” 1987, vol. 6, s. 204.
21
J. Klimek, Etyka biznesu, Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa
2014, s. 8.
22
G. Hansen, op. cit., s. 91.
23
J. Klimek, op. cit., s. 83.
24
C. Dierksmeier, Kant’s Humanistic Business Ethics, (November 25, 2010), http://dx.doi.org/
10.2139/ssrn.1715265. Kant uznawał, że etyka stanowi najważniejszy dział filizofii. L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie, Seria III, Znak, Kraków 2006, s. 9, [za:] J. Klimek, op. cit.,
s. 41.
25
R. H. Popkin, A. Stroll, Filiozofia, Wyd. II, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994, s. 7.
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lesa26. Podkreśla się także zasługi dla klasycznej filozofii etycznej takich postaci
jak np. Epikur (twórca hedonizmu), Diogenes i Antystenes (wyznawcy doktryny
cynizmu)27. Ważne miejsce w rozwoju etyki miała etyka chrześcijańska z takimi
przedstawicielami jak: św. Augustyn, Tomasz z Akwinu28. Wzorce moralne
odnoszące się do zjawisk gospodarczych (np. niespłacanie długów, wykorzystywanie cudzej własności, wypłacanie wynagrodzeń z opóźnieniem29) można
także odnaleźć w innych religiach: judaizmie i buddyzmie, czy islamie. Ważną
postacią dla klasycznej etyki jest Kant, według którego moralność oznacza postepowanie zgodnie z obowiązkiem i powinnością. Jako przykład podawana jest
sytuacja człowieka, który spłaca długi z poczucia roztropności, obawiając się
konsekwencji. W tym przypadku osoba ta nie jest człowiekiem moralnym,
natomiast byłaby moralna, gdyby działała z poczucia finansowego zobowiązania, z którego „wynika obowiązek” spłacenia długu30.
Etyka współczesna dotyczy przede wszystkim analizy języka moralności 31
i jest definiowana jako dział filozofii, w którym do teorii moralności stosuje się
analizę. Współczesne teorie etyczne są dzielone na grupy32:
 subiektywnych lub obiektywnych sądów moralnych;
 naturalistycznych (sądy moralne są prawdziwe lub fałszywe i mogą być
sprowadzone do pojęć niektórych nauk naturalnych, głównie psychologii), antynaturalistycznych (sądy moralne są prawdziwe lub fałszywe ale nie mogą
być sprowadzone do pojęć niektórych nauk naturalnych) lub emotywistycznych
(sądy moralne nie są ani prawdziwe ani fałszywe ale wyrażają uczucia tych
którzy je wypowiadają i tych, którzy je słyszą);
 motywistycznych (słuszność i niesłuszność działania zależy od motywu jego
podjęcia), konsekwencji (słuszność i niesłuszność działań zależy całkowicie od
efektów tych działań) i deontologicznych (słuszność lub niesłuszność działania
zależy wyłącznie od rodzaju działania, nacisk jest kładziony na pojęcia zobowiązania i obowiązku).
Za początki etyki biznesu w Europie uznaje się okres renesansu, w związku
z przywiązywaniem wagi do uczciwości w handlu, czy operacjach finansowych.
26

J. B. Ciulla, Is Business Ethics Getting Better? A Historical Perspective, „Business
Ethics Quarterly” 2011, April, s. 335–343; R. T. De George, A History of Business Ethics,
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2013/02/A-History-of-Business-Ethics_RichardT-De-George.pdf; Aristotle, Nicomachean Ethics, R. Crisp (tłum. i red.), Cambridge University
Press, New York 2000.
27
R. H. Popkin, A. Stroll, op. cit., s. 14–25.
28
J. C. das Neves, D. Mele, Managing Ethically Cultural Diversity: Learning from Thomas
Aquinas, „Journal of Business Ethics” 2013, vol. 116(4), s. 769–780.
29
J. Klimek, op. cit., s. 45.
30
R. H. Popkin, A. Stroll, op. cit., s. 59
31
Ibidem, s. 70.
32
Ibidem, s. 73–77.
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Jest to okres pojawienia się społecznego potępienia lichwy33. Wraz z rozwojem
wolnego rynku, w okresie późnego renesansu pojawił się pogląd N. Machiavellego, opisującego postawę księcia wobec świata rządzącego się własnymi prawami. Zgodnie z Machiavelliczną grą o władzę, wolny rynek funkcjonuje podobnie. Podstawą jego funkcjonowania jest gra o sumie zerowej, jeden z graczy
traci, a drugi zyskuje. Podobny pogląd prezentowany był przez akceptujących
metaforę Darwina, porównujących biznes do walki o byt oraz do dżungli34.
W tym podejściu gracze są postrzegani jako potencjalni wrogowie, których trzeba pokonać. Inny interpretator wolnego rynku A. Smith, autor metafory o „niewidzialnej ręce”, zakładając, że świat został stworzony przez Boga, sprawiedliwego sędzię oczekuje, że dobro będzie nagrodzone, a zło ukarane. Z tego założenia wywodzi, że rynek jest kierowany „niewidzialną ręką”. Przy czym nagrody i kary pojawiają się w długotrwałym procesie, co oznacza, że celem uczestnika rynku staje się nie zysk z pojedynczej transakcji, ale stopniowy rozwój firmy.
Taki cel powinien wynikać z właściwego postępowania, co stanowi o moralności rynku. W tym miejscu, zdaniem G. Hansena, pojawia się etyka biznesu, stająca się dyscypliną sui generis, niebędącą „Machiavelliczną ekonomią przemocy, ani czystą etyką – moralizatorstwem35.
Analizując początki etyki biznesu, jako wyodrębnionego obszaru wiedzy
można zauważyć, że określenie etyka biznesu weszła do użytku w USA we
wczesnych latach 7036. Norman Bowie łączy datę narodzin etyki biznesu z rokiem 1974, kiedy to odbyła się pierwsza konferencja poświęcona temu tematowi: „Conference in Business Ethics” na Uniwersytecie w Kansas, w rezultacie
której powstała pierwsza antologia o etyce biznesu37. W 1982 r. ukazał się
uznawany za jeden z pierwszych podręczników poświęconych etyce biznesu,
pozycja autorstwa M. Velasqueza38. W tym samym roku po raz pierwszy zaczęto
wydawać kwartalnik „Journal of Business Ethics”, który jest uważany za najlepsze i za najbardziej wpływowe czasopismo zajmujące się badaniami etyki biznesu39. Od 1998 r. funkcjonuje w Polsce czasopismo „Annales. Etyka w Życiu
33

I. D. Czechowska, Dylematy związane z nadmiernym pobieraniem odsetek. Perspektywa
historyczna i teraźniejszość, „Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym” 2013, vol. 16, s. 189–199.
34
R. C. Salomon, Etyka biznesu, „Etyka” 1997, nr 30, s. 167.
35
G. Hansen, op. cit., s. 91–93.
36
R. T. De George, A History of Business Ethics...
37
N. E. Bowie, Business Ethics, [w:] J. P. DeMarco, R. M. Fox (red.), New Directions in
Ethics, Routledge & Kegan Paul, New York 1986, [za:] A History of Business Ethics…, [dostęp:
24.04.2016].
38
M. Velasquez, Business Ethics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1982. W tym
samym roku ukazał się także podręcznik do etyki biznesu autorstwa B. Normana, Business Ethics,
Prentice-Hall, New York 1982, [za:] R. T. De George, The Status of Business Ethics…, s. 210.
39
G. Calabretta, B. Durisin, M. Ogliengo, Uncovering the Intellectual Structure of Research
in Business Ethics: A Journey Through the History, the Classics, and the Pilars of Journal of
Business Ethics, „Journal of Business Ethics” 2011, vol. 104(4), s. 499.
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Gospodarczym”. Od 1986 r działa ulokowany w Londynie Institute of Business
Ethics. Jego celem jest umacnianie etycznej kultury i zachęcanie do utrzymywania wysokich standardów, bazujących na etycznych wartościach w biznesie40.
W 1987 r. natomiast rozpoczęła działanie European Business Ethics Network
(EBEN), organizacja wspierająca inicjatywy z krajów europejskich, której celem
jest generowanie etycznej świadomości i wyzwań w światowej gospodarce,
a także promowanie dialogu na temat roli gospodarki społecznej. EBEN utrzymuje kontakt ze wszystkimi ważnymi, międzynarodowymi organizacjami
w dziedzinie etyki biznesu41. Analizując kolejne wydarzenie składające się na
rozwój etyki biznesu można odnotować również, że w 1999 r. Sekretarz Generalny Kofi Annan, podczas Światowego Forum Ekonomicznego, zwrócił uwagę
na zagadnienia etyki biznesu w ramach inicjatywy ONZ Global Compact, poświęconej zrównoważonemu rozwojowi42.
W Polsce etyka biznesu, jako dziedzina badań naukowych, pojawiła się na
przełomie XIX i XX w. To opóźnienie J. Klimek, autor monografii Etyka biznesu, stanowiącej kompendium wiedzy o etyce biznesu43, tłumaczy powszechnie
występującym poglądem, że jeszcze w XVIII w. działalność gospodarcza była
uznawana za profesję niegodną dla przedstawicieli establishmentu, dlatego powierzano ją Żydom, a w zakresie rzemiosła – mieszczaństwu. Po epoce realnego
socjalizmu, w której dominował pogląd, że posiadanie własnego biznesu jest
podejrzane moralnie, nastąpił w ramach transformacji okres wolności gospodarczej, kiedy stopniowo zaczęto budować etykę biznesu44.
Współczesna etyka biznesu wywodzi się z filozofii i wykazuje z nią związek, odnosząc się do teorii moralności45. Etyka, podobnie jak nauki filozoficzne,
z dystansem podchodzi do przekonań opartych jedynie na tradycji, wierze, autorytecie, popularności, osobistych pragnieniach i emocjach. Etyka, podobnie jak
filozofia, to nauka, podejmująca próbę formułowania i krytycznej oceny elementów moralności. Etyka biznesu wydaje się być potrzebna i celowa dla uporządkowania działalności gospodarczej. Ma także znaczenie dla legitymizacji działań
firmy zabiegającej o zaufanie klientów i wizerunek firmy o wysokim standardzie
cywilizacyjnym. Warunki funkcjonowania rzeczywistości gospodarczej zmieniają się w czasie, pojawiają się nowe okoliczności, nowe sytuacje i nowe dylematy etyczne. W tej sytuacji potrzebne są nowe reguły i zasady, które pomogą
zachować się właściwie. Powyższe zasady często opisywane są np. w kodeksach

40

http://www.ibe.org.uk/about-ibe-and-supporting-us/54/54.
http://www.eben-net.org/?q=content/about-us.
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https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc.
43
J. Klimek, op. cit., s. 77.
44
J. Maciuszek, Zarys problematyki etyki biznesu, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka
biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 1.
45
J. Klimek, op. cit., s. 84.
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etycznych, będących wyrazem tzw. soft law – samoograniczeń46, ustalanych
przez środowisko zawodowe47, które lepiej pojmuje specyfikę funkcjonowania
danej branży niż ustawodawca, reprezentujący interesy danej opcji politycznej.
Dla rozwoju tej dyscypliny ważne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie
o motywację stosowania zasad etyki biznesu, uzasadnienie jej zaleceń. Niewątpliwie kwestią istotną w tym obszarze, o pragmatycznym charakterze (oprócz
cywilizacyjnego postępu), jest oddziaływanie etyki biznesu na uzyskiwane wyniki firmy, w ramach realizowanych, długoterminowych celów biznesowych48.
Biorąc pod uwagę specyfikę etyki biznesu, ważny jest cel, który stawiają
sobie poszczególne organizacje i ich pracownicy. Tym celem nie powinna być
maksymalizacja zysku, wbrew powiedzeniu przypisywanemu M. Friedmanowi
the business of business is business, oznaczającego, że sensem biznesu jest biznes, czyli sukces rynkowy, to znaczy zysk49. W takim podejściu na pierwszym
miejscu stawiany jest pragmatyzm50. Tymczasem, zgodnie ze współczesnym
dyskursem naukowym, biorąc pod uwagę społeczny aspekt funkcjonowania
wydaje się, że celem firmy powinno być realizowanie interesów różnych interesariuszy, co w długim okresie korzystnie wpłynie na wyniki finansowe. Jedną
z ważniejszych grup interesariuszy jest grupa klientów, m.in. konsumenci, osoby
fizyczne, czy szerzej gospodarstwa domowe. Klienci są ważni dla usługodawców. To właśnie ich oczekiwania skłaniają do poprawy jakości działania usługodawców. Dostrzega się związek między satysfakcją klientów, ich lojalnością
a efektywnością firm. Firmy podejmują starania tworzenia trwałych relacji
z klientami. Pozamaterialny aspekt budowania relacji jest tworzony na podstawie powiązań o charakterze partnerskim, a nawet emocjonalnym51.
Obszarem, który wywołuje szereg emocji, są szeroko pojęte finanse. Przy
wieloznaczności terminu finanse występuje konsensus, dotyczący uznania roli
pieniądza w określeniu specyfiki zjawisk finansowych52. Z punktu widzenia
problematyki niniejszej monografii istotne są przede wszystkim dwie grupy
46
A. Mokrysz-Olszyńska, Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej, „Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej” 2007, nr 28, s. 1–5.
47
I. D. Czechowska, Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1(58); I. D. Czechowska, Poszukiwanie
rzetelności w kontekście kodeksów zawodowych na przykładzie sektora bankowego, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395, s. 53–61.
48
G. Hansen, op. cit., s. 95–98.
49
J. Klimek, op. cit., s. 91.
50
R. C. Salomon, op. cit., s. 165–168.
51
G. Michalczuk, U. Widelska, Orientacja na klienta jako przesłanka rozwoju małego
przedsiębiorstwa – tradycyjne a nowoczesne ujęcie marketingu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Podlaskiem, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw – mikrofirma 2011. Tworzenie i zarządzanie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638: Ekonomiczne problemy usług” 2011, nr 63, s. 168–169.
52
Zob., szerzej np. D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004, s. 19.
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podmiotów aktywnie uczestniczących w sferze zjawisk finansowych. Z jednej
strony gospodarstwa domowe, realizujące swoje indywidualne preferencje i cele
w ramach zarządzania finansami osobistymi53. Z drugiej strony pośrednicy finansowi, pomagający kształtować strumienie finansowe swoim klientom, ale
także występujący w roli przedsiębiorstw, prowadzący specyficzną, finansową
działalność, realizujący własne cele54. Pojawiają się zatem relacje, w których
występują problemy etyczne między tymi partnerami. Słabszą stroną relacji
z instytucjami finansowymi są konsumenci, charakteryzujący się deficytem wiedzy ekonomicznej, marketingowej, prawnej. Pojedyncza, nieudana z punktu
widzenia konsumenta transakcja może całkowicie zdestabilizować budżet gospodarstwa domowego, nie wpływając przy tym na wskaźniki ekonomiczne
instytucji finansowych. Bywa, że pracownik reprezentujący firmę pośrednictwa
finansowego koncentruje się na walorach danego produktu, nie informując
o ryzyku, czy dodatkowych kosztach, nie daje czasu klientom na zapoznanie się
z zapisami regulaminu i nie wyjaśnia jego zawiłej i skomplikowanej treści.
W teorii i praktyce finansów stopniowo coraz większego znaczenia nabiera
społeczny kontekst działania i ocena instytucji finansowych jako podmiotów
zaufania społecznego. Do tej grupy podmiotów trzeba dołączyć również administrację publiczną, mającą istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, poprzez stosowanie ogólnych wartości, a także standardów i regulacji prawnych55. W tej perspektywie pojawia się coraz więcej publikacji poświęconych zagadnieniom etycznym. Problematyka etyki jest ważna i ciekawa teoretycznie, istnieje również społeczne zapotrzebowanie na jej bliższe rozpoznanie.
Główną motywacją dla autorów monografii podjęcia tematu etyki w finansach,
było rosnące znaczenie etyki biznesu i chęć skonfrontowania jej z określonymi
segmentami systemu finansowego. Ponadto kierowano się założeniem, że ograniczanie występowania dylematów etycznych może prowadzić w dłuższej perspektywie do poprawy efektywności systemu finansowego, a przez to całej gospodarki. Impulsem do przygotowania monografii była również krytyczna analiza
literatury przedmiotu, która wykazała, że o ile występuje coraz więcej pojedynczych artykułów poświęconych etyce w finansach, to jednakże stosunkowo nieliczne publikacje56, w całości poświęcone są tej problematyce.
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C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012; E. Bogacka-Kisiel (red.), op. cit.
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D. Korenik, S. Korenik, op. cit., s. 22.
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J. R. Boatright, Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice, John Wiley &
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Porządkując pojęcie etyka finansów i etyka w finansach można nawiązać do
podejścia badacza tej problematyki, Johna R. Boatrighta, redaktora bardzo często cytowanej książki Finance Ethics. Critical Issues in Theory and Practice.
Według tego autora etyka finansów to stosunkowo nowa dziedzina naukowa,
(rozpoznawalny, odrębny kierunek studiów) będąca przedmiotem badań akademickich, przede wszystkim autorów zajmujących się finansami. W ramach etyki
finansów jako dziedziny wykorzystuje się odpowiednie narzędzia analityczne
i metody57. Natomiast etyka w finansach dotyczy moralnych kwestii towarzyszących procesom finansowym.
Teksty zawarte w niniejszej monografii zostały podzielone na trzy części.
W części pierwszej: Mezoetyczne dylematy i wyzwania sektora finansowego,
odnoszącej się do zachowań instytucjonalnych instytucji finansowych, przedstawiono zakres badawczy etyki finansów na tle specyfiki finansów. Wskazano
problem nadmiernego wzrostu systemu finansowego. Podkreślono, że etyka
finansów umiejscawia finanse w szerokiej płaszczyźnie zagadnień o charakterze:
ekonomicznym, finansowym, społecznym i moralnym. Kolejnym elementem
części pierwszej jest prezentacja etycznych aspektów mikrofinansów, związanych z problematyką ubóstwa, wykluczenia finansowego i społecznego oraz
poprawą dostępu do usług finansowych dla najbiedniejszych. W tej części monografii umieszczono także tekst odnoszący się do jednego z postulatów racjonalności w postaci maksymalizacji własnych korzyści, poprzez wykorzystanie
dylematu więźnia w analizie i kształtowaniu etycznych zachowań. Podkreślono,
że ćwiczenie i analiza szeregu eksperymentów wykorzystujących dylemat więźnia mogłoby przyczynić się do lepszego zrozumienia sensu racjonalnego postępowania i towarzyszących mu zasad moralnych, zwłaszcza w kontekście konfliktu interesów indywidualnych i grupowych.
W części drugiej, pod tytułem: Etyczne problemy sektora bankowego, doradztwa i pośrednictwa finansowego, analizowano przede wszystkim zagadnienia etyczne w głównym segmencie systemu finansowego, którym jest sektor
bankowy. W ramach etycznych problemów sektora bankowego opisano strategię
orientacji na klienta jako odpowiedź na nieetyczną sprzedaż usług bankowych,
koncentrowano się także na zaufaniu do sektora bankowego, badano programy
etyczne banków i elementy etyki pracy analityków bankowych. Przedmiotem
rozważań autorów w tej części opracowania były także reklamy bankowe i ich
etyczny kontekst. Drugą część monografii zamyka tekst poświęcony problemom
etycznym na rynku usług doradztwa i pośrednictwa finansowego, podmiotów
pojmowanych w wąskim ujęciu jako zajmujące się jedynie biernym pośredniczeniem, ograniczonym do dystrybucji instrumentów finansowych58.
57
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Trzecia i ostatnia część monografii, zatytułowana: Etyczne problemy sektora ubezpieczeniowego i sektora finansów publicznych, obejmuje przede wszystkim zagadnienia etyczne występujące w sektorze ubezpieczeniowym. Pośród
poruszanych tam problemów znajdują się: etyczne aspekty funkcjonowania sektora ubezpieczeń wobec zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, etyczny wymiar terminowości likwidacji szkód komunikacyjnych. W tej
części został opisany także ważny problem, mający wymiar finansowy dla konsumenta i jego rodziny. Problem ów dotyczy konfliktu medycznego, występującego w sektorze podmiotów gospodarki realnej, do której należą podmioty lecznicze, z sektora finansów publicznych lub finansów prywatnych. Powyższy problem został przedstawiony m.in. w kontekście ubezpieczenia błędów medycznych. Opracowanie zamykają dwa teksty poświęcone finansom publicznym.
Jeden z nich przedstawia występowanie etyki w administracji publicznej, a drugi
dotyczy etycznych problemów związanych z podatkami.
Przedstawione w niniejszej monografii treści zostały wzbogacone o odniesienia do literatury przedmiotu, aktualne rozwiązania prawne, uzupełnione odwołaniami do badań empirycznych, raportów, a czasami studiów przypadków.
Opracowana przez grupę Autorów monografia może stanowić pozycję przeznaczoną dla szerokiego grona Czytelników i być przydatna m.in. w dydaktyce
studentów uczelni ekonomicznych. Jej odbiorcami mogą być także praktycy
oraz osoby, pragnące poszerzyć wiedzę na temat procesów zachodzących
w systemie finansowym, mających wymiar etyczny, a także członkowie gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów, chcą lepiej
zarządzać swoimi finansami osobistymi.
Autorzy składają podziękowania Recenzentkom, prof. dr hab. D. Korenik
oraz prof. dr hab. K. Brzozowskiej za rzeczowe, życzliwe i inspirujące uwagi.
Wyrażają także wdzięczność swoim rodzinom za cierpliwość i wyrozumiałość.
Pragną jednocześnie podkreślić, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za
wszelkie uchybienia i ostateczną konstrukcję opracowania.
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Część I

Mezoetyczne dylematy i wyzwania
sektora finansowego
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ZARYS PROBLEMATYKI ETYKI FINANSÓW
Streszczenie: Konsekwencje kryzysów na rynkach finansowych w postaci utraty zaufania przez
klientów wobec systemu finansowego spowodowały wzrost zainteresowania etyką biznesu
a zwłaszcza etyką finansów. Etyka finansów stopniowo zyskuje coraz większe znaczenie w dyskursie naukowym. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie sensu pojęciowego i identyfikacja
katalogu zagadnień związanych z etyką w finansach, stanowiących obszar badawczy etyki finansów oraz próba oceny jej wielowymiarowości. Pojawia się w tym przypadku pytanie badawcze, czy
występujące w systemie finansowym potencjalne zagrożenia determinują potrzebę etycznych działań. Metodę wykorzystywaną do realizacji celu i poszukiwania odpowiedzi na pytanie stanowiła
krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury. W wyniku przeprowadzonych analiz zauważono, że w operacjach związanych z finansami występują dylematy i wyzwania etyczne oraz że
warto kształtować wzorce zachowań osobowych, a także standardy postępowania etycznego pracowników, menedżerów, instytucji oraz konsumentów.
Słowa kluczowe: system finansowy, sektor bankowy, etyka biznesu, etyka finansów.

Motto: (…) nie człowiek jest dla gospodarki, ale gospodarka jest dla człowieka.
Człowiek nie może stać się ofiarą systemu finansowego, ale system finansowy ma służyć człowiekowi.
Nie człowiek jest dla finansów, lecz finanse są dla człowieka.
(O. Bazzichi, Etyka biznesu, „Społeczeństwo” 2004, rok XIV, nr 3).

WSTĘP

Konsekwencje kryzysów na rynkach finansowych w postaci utraty zaufania
przez klientów wobec systemu finansowego spowodowały wzrost zainteresowania etyką biznesu, a zwłaszcza etyką finansów. Z jednej strony etyka finansów
stopniowo zyskuje coraz większe znaczenie w dyskursie naukowym i biznesowej praktyce, ale z drugiej strony występuje istotna luka w tej dziedzinie, warta
zagospodarowania, co może stanowić impuls do powiększenia nielicznych badań i publikacji w tym zakresie. Trzeba przyznać, że w piśmiennictwie polskim
dotychczasowa uwaga autorów skoncentrowana była raczej na etyce biznesu
(m.in. opracowania takich uznanych autorów jak: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, J. Klimek), a także na szczegółowych tematach związanych z etyką
finansów, brakuje natomiast pozycji o charakterze uogólniającym1, stąd wybór
*
Prof. UŁ dr hab. Iwona Dorota Czechowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
1
Niekwestionowanym liderem wśród autorów publikacji z etyki finansów jest P. H. Dembiński.
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tematu, mającego walor społeczno-gospodarczy wydaje się być uzasadniony
i użyteczny, a zarazem ciekawy teoretycznie. Celem niniejszego rozdziału jest
przedstawienie sensu pojęciowego i identyfikacja katalogu zagadnień związanych z etyką w finansach, stanowiących obszar badawczy etyki finansów oraz
próba oceny jej wielowymiarowości. Pojawia się w tym przypadku pytanie badawcze, czy występujące w systemie finansowym potencjalne zagrożenia determinują potrzebę etycznych działań. Metodę wykorzystywaną do realizacji celu
i poszukiwania odpowiedzi na pytanie stanowiła krytyczna analiza krajowej
i zagranicznej literatury. W pracy wykorzystano jako ilustracje statystyki NBP.
Opracowanie podzielono na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich koncentruje
się na kluczowych kwestiach związanych z przedstawieniem istoty systemu finansowego, a druga ukazuje wielowymiarowość etyki finansów – dziedziny naukowej, odnoszącej się do etyki w finansach, wstępującej w praktyce biznesowej.
1. DEFINIOWANIE POJĘCIA SYSTEM I SEKTOR FINANSOWY, OKREŚLENIE
ZNACZENIA SYSTEMU FINANSOWEGO I ROLI SEKTORA BANKOWEGO

Zapowiedziane w tytule skoncentrowanie rozważań na sektorze finansowym wymaga doprecyzowania tego pojęcia oraz przedstawienia przeglądu podejść do analizy systemu finansowego. Dalszym krokiem będzie zwrócenie
uwagi na jego powiązania z gospodarką i podkreślenie zasadniczej roli w tym
systemie instytucji bankowych.
Finanse są zjawiskiem złożonym, często prezentowanym poprzez wskazanie
ich funkcji takich jak: generowanie, alokację, wymianę, zarządzanie środkami
pieniężnymi. Główne obszary finansów dotyczą finansów osobistych, obejmujących różne operacje klientów indywidualnych, począwszy od oszczędzania,
inwestowania, a skończywszy na pożyczaniu środków pieniężnych. Kolejny
obszar to finanse korporacyjne, w ramach których przedsiębiorstwa pozyskują
kapitał poprzez emisję papierów wartościowych i wykorzystują go do najbardziej efektywnych przedsięwzięć. Ponadto istotną sferą finansów są finanse
publiczne, dzięki którym rząd pozyskuje poprzez podatki i pożyczki dochody,
które wykorzystuje świadcząc obywatelom usługi. Ten rodzaj aktywności jest
oferowany na różnych rynkach i przez różne instytucje finansowe. Finanse stanowią także dyscyplinę akademicką2. W literaturze przedmiotu obszary aktywności instytucji finansowych są często ujmowane zgodnie z dwoma koncepcjami: szerszą i węższą3. Podejście szersze prezentuje system finansowy, definio2
J. R. Boatright, Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice, John Wiley & Sons,
New Jersey 2010, s. 3–4.
3
R. H. Schmidt, M. Tyrell, What Constitutes a Financial System in General and the German
Financial System in Particular, Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main
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wany, jako powiązania między podażą i popytem, których celem jest dostarczanie kapitału i innych usług finansowych4. W tym ujęciu system finansowy stanowi element systemu ekonomicznego, będącego częścią systemu społecznego5. System finansowy wraz ze sferą realną tworzy gospodarkę. Pojęciem zbliżonym do
systemu finansowego, chociaż o węższym zakresie jest sektor finansowy. Sektor
finansowy to sektor gospodarki, który oferuje i dostarcza usługi finansowe innym
sektorom. Ważny element systemu finansowego stanowi instytucja kredytowa.
Pojęcie instytucji kredytowej jest opisane w europejskim prawie bankowym, także w odpowiednich regulacjach w Polsce6. Można zauważyć w tym
przypadku brak precyzji legislacyjnych a także występowanie niejasności pojęciowych. Jeden z problemów stanowi odróżnienie instytucji kredytowej od finansowej. Zgodnie z pierwszą dyrektywą bankową7 instytucja kredytowa to
instytucja, której działalność polega na przyjmowaniu depozytów oraz innych
funduszy pod tytułem zwrotnym oraz udzielanie kredytów na własny rachunek.
W drugiej dyrektywie bankowej8 dodano do tej definicji zastrzeżenie, że tylko
instytucje kredytowe mogą prowadzić wskazaną w tej dyrektywie działalność.
W dyrektywie nr 2000/28 rozszerzono pojęcie instytucji kredytowej na instytucję pieniądza elektronicznego9.
Problem definicyjny polega na tym, że w literaturze10 oraz regulacjach
prawnych11 instytucja kredytowa jest szczególnym rodzajem szerszej kategorii,
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Working Paper Series: Finance  Accounting no. 111,
2003, s. 3, http://hdl.handle.net/10419/76926 [dostęp: 7.11.2015].
4
Ibidem.
5
B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 15–17.
6
W opracowaniu tego fragmentu tekstu korzystano z I. D. Czechowska, Przegląd definicji
banku stanowiącego aktywny kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 259, s. 25–27.
7
77/780/EEC – First Council Directive of 12 December on the Coordination of the Laws,
Regulations and Administrative Provisions Relating to the Taking up and Pursuit of the Business
of Credit Institutions, O. J., nr L322, 17.12.1977.
8
89/299/EEC – Second Council Directive of 18 December 1989 on the Ccoordination of
the Laws Regulations and Administrative Provisions Relating to the Taking up and Pursuit of
the Business of Credit Institutions and Amending Directive, 77/780/EEC, O. J., nr L 386, 30.12.1989.
9
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and the Council of 20 March 2000 Relating to Taking up and Pursuit of the Business of Credit Institutions, O. J., nr L 126, 26.05.2000.
10
Instytucje finansowe przyjmujące depozyty i tworzące pieniądz, do których należą
przede wszystkim banki oraz pozostałe instytucje, rozdzielające jedynie uprzednio ulokowane
oszczędności. L. Oręziak, Rynek finansowy Unii Europejskiej, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1999, s. 15–16; zob. także: B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce, Lata
dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 17–18; W. Dębski, Rynek
finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 15.
11
W artykule 12 ustawy o działach administracji rządowej w dziale „instytucje finansowe”
są wymienione sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy powierniczych i innych instytucji finansowych. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, DzU 1999,

26

Iwona Dorota Czechowska

którą stanowi instytucja finansowa. Można zauważyć, że prawodawca wspólnotowy wyróżnia instytucje finansowe w szerszym i węższym sensie. W szerszym
ujęciu instytucja finansowa jest pojmowana, jako podmiot świadczący usługi
finansowe na zasadach rynkowych, co wskazuje, że instytucją finansową jest
instytucja kredytowa, inwestycyjna, ubezpieczeniowa. W ujęciu wąskim instytucją finansową jest każdy podmiot świadczący usługi finansowe na zasadach
rynkowych, który jednocześnie nie jest instytucją kredytowa, inwestycyjną lub
ubezpieczeniową i który świadczy usługi finansowe objęte zasadą wzajemnego
uznawania12.
Jako egzemplifikację tej dyskusji można wskazać, że np. Słowniku finansów
i bankowości, będącym tłumaczeniem słownika angielskiego (publikowanego
w Oxford University Press) zdefiniowano bank, jako instytucję komercyjną,
przyjmującą depozyty i udzielającą kredyty, realizującą płatności w imieniu
swoich klientów. Ponadto zwrócono uwagę, że banki „w ostatnich latach dywersyfikują zakres swojego działania, świadcząc coraz szerszy zakres usług finansowych”13. Tymczasem w Słowniku ekonomii, pochodzącym z tego samego
źródła, bank jest już określany, jako „instytucja finansowa, której działalność
polega na zaciąganiu i udzielaniu pożyczek”14. Powyższe rozważania uprawniają
do wniosku, że w systemie finansowym wyróżnia się różne rodzaje instytucji
finansowych. Ich podział stopniowo traci na ostrości, w kontekście despecjalizacji, wyrażającej się we wzajemnym przejmowaniu funkcji i produktów oraz
tworzeniu powiązań między nimi. W tym opracowaniu w celu uproszczenia
prezentacji będzie stosowane określenie instytucja finansowa, również w odniesieniu do banków, chociaż autorka ma świadomość, że zgodnie z regulacjami
prawnymi instytucja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani instytucją
kredytową15.
Definicje systemu finansowego, reprezentujące szeroki katalog ujęć były
formułowane w różnych dziedzinach: ekonomii, prawie, czy finansach16.
W literaturze przedmiotu popularne są definicje systemu finansowego, eksponu-

nr 82, poz. 928, ze zm. W kodeksie spółek handlowych art. 4, pkt 7 (Ustawa z 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037) do instytucji finansowych zaliczono:
banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, towarzystwa emerytalne, fundusze emerytalne i domy maklerskie. E. Fojcik-Mastalska, Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie nowelizacji Prawa bankowego, „Prawo Bankowe” 2001,
nr 5, s. 22.
12
F. Grzegorczyk, Pojecie instytucji kredytowej w świetle polskiego prawa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 690, s. 86.
13
Słownik finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 23–24.
14
Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 18.
15
Art. 4.1, pkt 7, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 prawo bankowe, DzU 1997, poz. 128,
ze zm.
16
A. Matysek-Jędrych, System finansowy – definicja i funkcje, „Bank i Kredyt” 2007, nr 10.

Zarys problematyki etyki finansów

27

jące w uproszczeniu ujęcie: prawne17, dynamiczne18, funkcjonalne19, własnościowe20, strukturalne21. Szeroką definicję systemu finansowego proponuje
A. Matysek-Jędrych, na podstawie przeglądu głównych podejść, wyróżnionych
w badaniach systemu finansowego. Autorka w tym przypadku wskazuje na cztery najważniejsze podejścia do analizy systemu finansowego22:
 Podejście instytucjonalne, opisowe, które powstało na gruncie instytucjonalizmu, czy neoinstytucjonalizmu23. Przedmiotem badań tego nurtu jest odniesienie do ram instytucjonalnych, norm i zasad postępowania o charakterze prawnym, społecznym i ekonomicznym. Cechę charakterystyczną stanowi w tym
przypadku opis instytucji finansowych, struktur i zmian w czasie, ocena konkurencji, otwartości na udział kapitału zagranicznego, ochrony inwestorów i jakości regulacji, czy nadzoru. Stosowane metody w tym podejściu to: opis, klasyfikacja i analiza statystyczno-empiryczna. W ramach podejścia instytucjonalnego
wykorzystuje się określenie instytucja finansowa24.
 Podejście eksponujące pośrednictwo, w którym zwraca się uwagę na
funkcję monetarną, czyli zaopatrywanie gospodarki w pieniądz, mechanizmy
powodujące krążenie siły nabywczej, współtworzenie i przepływ strumieni pieniężnych, realizowane przede wszystkim przez bank centralny i system banków
komercyjnych25. W podejściu analitycznym do problematyki systemu finansowego z naciskiem na pośrednictwo i transformację (kwot, terminu, ryzyka)
szczególną uwagę przywiązuje się do tych funkcji (pośrednictwa) i problemów
wynikających z asymetrii informacji26. W tym podejściu analizuje się również

17

System finansowy to zespół instytucji prawnych połączonych w sposób: celowy i logiczny
w całość, którego zadaniem jest gromadzenie środków pieniężnych i ich rozdysponowanie.
G. Krasowska-Walczak, Finanse publiczne, WSB, Poznań 1996, s. 21.
18
System finansowy to mechanizm krążenia strumieni pieniężnych (współtworzenia) i przepływu siły nabywczej (między poszczególnymi uczestnikami rynku w gospodarce).
19
System finansowy realizuje funkcje: tworzenie obiegu pieniężnego, zapewnienie płynności
w gospodarce, pośredniczenie w przepływie strumieni finansowych, dokonywanie zamiany
oszczędności na inwestycje oraz kontrola i monitorowanie podmiotami niefinansowymi. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), op. cit., s. 17–21.
20
W ujęciu własnościowym wyróżnia się przede wszystkim rynkowy i publiczny system finansowy. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), op. cit., s. 20–56.
21
System finansowy składa się z takich elementów jak: rynki, instrumenty, instytucje i zasady ich działania. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), op. cit., s. 20.
22
A. Matysek-Jędrych, op. cit.
23
E. G. Furubotn, R. Richter, The New Institutional Economics – A Different Approach to
Economic Analysis, „Economic Affairs” 2008, vol. 28, issue 3, September, DOI: 10.1111/j.14680270.2008.00839.x., Business Source Complete [dostęp: 7.11.2015].
24
R. H. Schmidt, M. Tyrell, op. cit., s. 6.
25
A. Matysek-Jędrych, op. cit., s. 40; R. Karkowska, Teoria i funkcje systemu finansowego
w kontekście narastającego ryzyka niestabilności, „Zarządzanie i Finanse” 2012, R. 10, nr 2, cz. 1,
s. 100, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000-171238395.
26
A. Matysek-Jędrych, op. cit., s. 40.
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sektor instytucji niefinansowych i akceptuje zależność, zgodnie z którą lepszy
system finansowy zapewnia więcej pośrednictwa27.
 Podejście funkcjonalne, którego autorzy akcentują raczej funkcje niż instytucje systemu finansowego, argumentując, że „funkcje są bardziej stabilne niż
instytucje finansowe, a formy instytucjonalne są bezpośrednią konsekwencją
funkcji wypełnianych przez system finansowy”28. Według tego podejścia najważniejszą funkcją systemu finansowego jest efektywna alokacja zasobów,
oparta na systemie bankowym lub rynku finansowym29. Biorąc pod uwagę sposoby przepływu środków pieniężnych w ramach finansowania bezpośredniego
poprzez rynek finansowy i pośredniego z udziałem pośredników finansowych
można wyróżnić dwa związane z tym modele systemu finansowego: anglosaski
model zorientowany rynkowo oraz kontynentalny model, zwany także niemiecko-japońskim, z dominacją systemu bankowego30. Charakter polskiego systemu
finansowego jest zbieżny z modelem kontynentalnym. W tym systemie, właściwym również dla Włoch, Hiszpanii, Portugalii, czy Francji, dominującymi podmiotami na rynkach finansowych są banki. Natomiast w anglosaskim modelu
systemu finansowego duże znaczenie mają różnego rodzaju fundusze i wyspecjalizowane banki inwestycyjne31.
 W podejściu systemowym, badany jest „uporządkowany zespół komplementarnych (wzajemnie się wzmacniających) i możliwie spójnych elementów”32. Przedmiotem analiz zgodnie z tą perspektywą są zależności między poszczególnymi elementami i ich wpływ na system finansowy jako całość.
Na podstawie analizy podejść do postrzegania systemu finansowego A. Matysek wskazuje na występowanie dwóch zasadniczych kierunków: podkreślania
aspektów strukturalno-instytucjonalnych (podejście instytucjonalne i systemowe)
oraz podkreślenia realizacji określonych funkcji (podejście monetarne, oparte na
pośrednictwie i funkcjonalne). Powyższa autorka (A. Matysek) definiuje system
finansowy jako całość, złożoną ze wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych, elementów infrastruktury, dzięki której sfera realna
jest adresatem określonych działań: pozyskuje fundusze, inwestuje oszczędności
i zaspakaja inne potrzeby finansowe33. Taka definicja ze względu na jej szeroki
zakres zostaje przyjęta do analizy etyki finansów w niniejszym opracowaniu.
27

R. H. Schmidt, M. Tyrell, op. cit., s. 12.
A. Matysek-Jędrych, op. cit., s. 41.
29
R. Levine, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, „Policy
Research Working Paper” 1996, no. 1678, October, The World Bank, Washington, D.C.,
http://ssrn.com/abstract=604955 [dostęp: 5.11.2015], s. 6.
30
T. Kozłowski, Problem struktury systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy
przedsiębiorstwami niefinansowymi i sektorem finansowym, „Bank i Kredyt” 2007, styczeń.
31
Wł. L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2006, s. 30–31.
32
A. Matysek-Jędrych, op. cit., s. 41.
33
Ibidem.
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Kolejny wątek badawczy łączący się z finansami to ich funkcje. Pojawienie
się problematyki funkcji systemu finansowego było spowodowane włączeniem
do analiz kwestii niedoskonałości rynku finansowego z jego konsekwencjami
w postaci asymetrii informacji34, czy kosztów transakcyjnych35. Identyfikacją
funkcji systemu finansowego zajmowało się wielu autorów36, którzy spośród
szerokiej palety wymieniali zwłaszcza funkcje: monetarną, dystrybucyjną, alokacyjną i kontrolną. W ramach funkcji systemu finansowego istotną jest jego
oddziaływanie na gospodarkę i wpływ na rozwój gospodarczy.
Powszechnie uważa się, że system finansowy jest niezwykle ważny dla
funkcjonowania gospodarki, co ma ilustrować porównywanie go do krwioobiegu, czy lokomotywy wzrostu gospodarczego37. Opinie ekonomistów na temat
powiązań między systemem finansowym a wzrostem gospodarczym i charakterem istniejącego między nimi związku przyczynowo-skutkowego są zróżnicowane. Występują zarówno zwolennicy braku zależności miedzy systemem finansowym i gospodarką, zwolennicy wpływu gospodarki realnej na system finansowy, jak i zwolennicy wpływu systemu finansowego na gospodarkę realną38. W badaniach autorzy podkreślali dodatni, długookresowy związek między
rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym39. Wskazywano, że
rola systemów finansowych i ich znaczenie rośnie poprzez oddziaływanie rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy, na przykład wpływa na
wzrost wydajności40. Zakładano, że ten pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy jest widoczny w długim okresie41.
34
R. Levine, Financial Development…, 1996; R. Levine, More on Finance and Growth:
More Finance, More Growth?, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, 2003, vol. 85, no. 4,
July–August, s. 31–46.
35
O. E. Williamson, S. Masten, The Economics of Transaction Costs, Edward Elgar Publishing, Northhampton (MA) 1999.
36
R. C. Merton, Z. Bodie, A Conceptual Framework for Analyzing the Financial
Environment, [w:] D. B. Crane [et al.] (red.), The Global Financial System: A Functional
Perspective, Harvard Business School Press, Boston 1995, s. 7–10; R. Levine, Financial
Development…, 1996; M. Wypych, Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001, s. 29; B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.),
op. cit., s. 17–20; A Reformed Financial Sector for Europe, Commission Staff Working
Document, European Commission, Brussels, 15 May 2014, COM(2014) 279 final, s. 23–24.
37
S. Flejterski, W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi, [w:] A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 145.
38
L. Balcerowicz, Rozwój system finansowego, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 4, s. 125; R. de Haas,
Law, Finance and Growth during Transition: A Survey, „De Economist” 2004, vol. 152, no. 3, s. 393.
39
R. Levine, Financial Development…, 1996.
40
Finance for Growth – Policy Choices in a Volatile World, A World Bank Policy Research,
Report, Bank Światowy, kwiecień 2001.
41
J. A. Lopez, M. Spiegel, Financial Structure and Macroeconomic Performance over
the Short and Long Run, Federal Reserve Bank of San Francisco, Pacific Basin Working Paper
Series, 02–05 September 2002.
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Kryzys na rynkach finansowych (2008) wywołał wątpliwości, co do pozytywnego wpływu systemu finansowego na gospodarkę, stanowił również inspirację do refleksji i przemyśleń nad tymi relacjami. Do systemu finansowego
odnoszono się w dokumentach Komisji Europejskiej. W ramach programu reform KE wskazywano, że należy zbudować system finansowy, który będzie
służył gospodarce i umożliwiał zrównoważony wzrost gospodarczy42, ponieważ
przyjmowane założenia teoretyczne i wyniki badań empirycznych 43, znajdujące
odbicie w dokumentach i regulacjach44 wskazywały, że dobrze funkcjonujący
system finansowy powinien wspierać przebieg procesów i rozwój gospodarczy45. W związku z rolą systemu finansowego wobec gospodarki w rozważaniach autorów pojawił się problem finansjalizacji (finansyzacji). Nazwa tej koncepcji wywodzi się od tłumaczenia angielskiego wyrazu financialization.
W definicjach wyjaśniających specyfikę tego pojęcia podkreśla się szczególną
i rosnącą rolę sfery finansowej i kryteriów finansowych w funkcjonowaniu gospodarki46. Finansjalizacja jest określana, jako długookresowa tendencja zmiany
roli systemu finansowego w gospodarce47, czy radykalny wzrost znaczenia sektora finansowego w działalności gospodarczej48, również jako dominacja sfery
finansowej nad sferą realną oraz jako wpływanie elit finansowych na procesy
gospodarowania na poziomie mikro i makroekonomicznym49. Idea finansyzacji
polega na tym, że właściciele instytucjonalni ze sfery finansowej poszukują zysków w krótkim okresie (stąd rozwój innowacji finansowych, m.in. instrumentów pochodnych, inżynierii finansowej). Dążenie do skracania czasu inwestycji
powoduje skupienie na krótkookresowej zyskowności, a nie na stabilności roz-

42

A Reformed Financial Sector for Europe...
Zob. szerzej: R. Levine, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, „Journal of Economic Literature” 1997, vol. XXXV, June; M. Bijlsma, A. Dubovik, Banks,
Financial Markets and Growth in Developed Countries. A Survey of the Empirical Literature,
„CPB Discussion Paper” 2014, no. 266, February.
44
Według opinii Komisji Europejskiej, podsumowującej reformy sektora finansowego celem
systemu finansowego powinno być służenie gospodarce i zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. A Reformed Financial Sector for Europe..., s. 22.
45
Dobrze funkcjonujący system finansowy powinien realizować swoje funkcje, takie jak:
wymianę wartości, pośrednictwo, transfer ryzyka, płynność, A Reformed Financial Sector for
Europe..., s. 23–24, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), op. cit., s. 17–20.
46
G. Epstein, Financialization, Rentier Interests, and Central Bank Policy, Department
of Economics and Political Economy Research Institute (PERI), University of Massachusetts,
Amherst, December 2001, s. 2–3.
47
M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 3, s. 282.
48
W. Małecki, Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, „Ekonomista” 2014, nr 4,
s. 468.
49
M. Ratajczak, op. cit., s. 283; P. Marszałek, Finansyzacja w Polsce – ciekawostka teoretyczna czy realny problem, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013,
nr 306, s. 236.
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woju50. Ostatnio (2012) zauważono, że pozytywny wpływ rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy jest widoczny do określonego poziomu wskaźnika kredytu w relacji do PKB, powyżej tego poziomu nie tylko nie występuje
wpływ pozytywny, ale także powyższy wpływ ma charakter negatywny51. Takie
wnioski wynikają z badań M. Pagano i G. Pica52, czy badań J. L. Arcand,
E. Berkes i U. Panizza53. Wyjaśniając negatywny wpływ wielkości systemu
bankowego na sferę realną M. Pagano podkreślał, że: nadmierna ekspansja sektora bankowego powoduje nieprawidłową alokację kapitału finansowego i ludzkiego, a w przypadku większych systemów bankowych występuje tendencja do
doświadczania bardziej poważnych kryzysów finansowych54.
W Polsce następuje stopniowe powiększanie rozmiarów systemu finansowego, o czym świadczy rosnący poziom wskaźnika aktywów systemu finansowego w relacji do PKB, przy czym poziom tego wskaźnika w Polsce jest niższy
niż w Czechach, na Węgrzech czy w strefie euro, ale wykazuje najwyższą spośród badanych dynamikę wzrostu (w 2014 r. wobec 2003 r. dynamika wzrostu
aktywów wynosiła 155%) (zob. tab. 1).
Tabela 1. Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach
Europy Środkowo-Wschodniej oraz strefie euro w latach 2003–2014 [%]
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*%

Polska

78,5

78,6

85,0

96,5

103,1

110,3

111,0

116,2

116,4

121,2

125,9

121,4

154,6

Czechy

114,7

119,3

126,7

125,6

134,3

137,3

138,4

140,7

147,0

153,3

165,0

164,4

143,3

Węgry

99,3

100,0

114,9

128,5

141,4

152,3

165,0

168,8

148,6

135,1

132,9

133,3

134,2

Strefa euro

351,2

365,7

398,4

416,4

435,8

461,2

481,7

493,6

481,5

487,1

470,6

493,8

140,6

* Dynamika wzrostu w 2014 r. wobec roku bazowego 2003 [w %]
Źródło: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., NBP, Warszawa 2007, s. 13; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., NBP Warszawa 2007, s. 13; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP Warszawa 2008, s. 13; Rozwój systemu finansowego w Polsce
w 2013 r, NBP, Warszawa 2014, s. 22; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r, NBP,
Warszawa 2015, s. 12 oraz obliczenia własne.

50

S. Lanza, M. Calcaterrra, F. Perrini, Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, Fundacja
na rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka, Sopot 2010, s. 108.
51
Is Europe Overbanked?, ESRB Advisory Scintific Committee (chaired by Marco Pagano),
mBank-CASE Seminar Proceedings no. 132/2014, s. 29.
52
M. Pagano, G. Pica, Finance and Employment, „Economic Policy” 2012, vol. 27(69),
s. 5–55, http://www.igier.unibocconi.it/files/finance_employment.pdf.
53
J. L. Arcand, E. Berkes, U. Panizza, Too Much Finance?, 2012, http://graduateinstitute.ch/
webdav/site/cfd/shared/docs/abp_sept2012.pdf.
54
Is Europe Overbanked?..., s. 32.
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Sektor bankowy to jeden z ważniejszych uczestników systemu finansowego. W Polsce, tak jak w innych krajach regionu (Czechy, Węgry, Słowacja), jest
to sektor dominujący W latach 2008–2014 poziom aktywów sektora bankowego
wobec PKB wynosił od 79 do 89%. Udział banków w strukturze aktywów polskiego systemu finansowego w 2012 i 2013 r. wynosił ponad 67%55. Sektor bankowy w Polsce, pomimo dominacji w systemie finansowym w Polsce jest relatywnie niewielki wobec sektorów bankowych innych krajów UE56 (zob. tab. 2 i 3).
Z informacji zamieszczonych w tabelach 2 i 3 wynika, że wskaźnik depozyty/PKB osiąga niższe poziomy w porównaniu do wskaźnika kredyty/PKB.
Z kolei dynamika wzrostu depozytów była wyższa w badanym roku 2014 niż
w tym samym momencie w odniesieniu do kredytów.
Tabela 2. Stopień rozwoju sektora bankowego w wybranych krajach
Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2008–2014 [%]
Aktywa/PKB

Polska

Kredyty/PKB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

81,5

78,9

81,8

83,3

83,5

84,5

88,5

46,5

46,7

49,2

51,4

50,0

50,3

51,6

Czechy

109,1 112,9 114,2 117,1 116,0 129,4 131,0

52,2

53,9

54,7

54,9

58,3

64,7

66,4

Węgry
Strefa
euro

109,1 111,3 103,7 104,2 110,1 104,4 102,7

54,2

52,5

52,0

50,7

43,1

39,3

36,7

333,3 334,6 338,6 355,8 334,1 308,3 309,9 116,6 119,1 120,5 105,7 100,0

97,0

94,2

Źródło: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., NBP, Warszawa 2012, s. 12;
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r…, s. 24; Rozwój systemu finansowego w Polsce
w 2014 r…, s. 15.
Tabela 3. Stopień rozwoju sektora bankowego w wybranych krajach
Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2004–2014 [Depozyty/PKB w %]
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

D*

K*

Polska

32,8

34,0

35,4

35,6

38,8

41,7

43,6

44,8

44,8

46,6

49,3

127

111

Czechy

55,5

56,1

60,0

62,8

62,1

63,9

65,8

73,6

70,2

76,9

79,2

128

127

Węgry

32,7

33,8

35,2

34,4

36,4

36,5

34,8

36,0

34,8

32,4

31,6

87

68

Strefa
euro

b. d.

102,0

69,8

72,5

74,7

84,8

85,4

80,4

80,5

82,4

83,4

112

81

D* Dynamika wzrostu depozytów w 2014 r. wobec roku bazowego 2008 [w %].
K* Dynamika wzrostu kredytów w 2014 r. wobec roku bazowego 2008 [w %].
Dane źródłowe tab. 2.
Źródło: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r., NBP, Warszawa 2005, s. 15; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa 2006, s. 15; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r…, s. 17; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2009, s. 18; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r…, s. 12; Rozwój systemu
finansowego w Polsce w 2014 r…, s. 15.
55
56

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., NBP, Warszawa 2014, s. 24.
Ibidem, s. 120.
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Pomimo konsekwencji kryzysu finansowego widocznych poza granicami
Polski kondycja tego sektora jest dobra57. Jednak nie jest to stan trwały, ale dynamiczny proces. Beata Świecka porównuje zmiany na rynku finansowym do
wiecznego placu budowy, zauważa, że są one w dużym stopniu rezultatem rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji usług finansowych. Efektami tej oraz
wielu innych zmian, dotykających instytucje finansowe są wzrost świadomości
klientów i powiększanie ich wymagań, dotyczących ceny, zakresu i jakości oferowanych usług58. Eksperci ankietowani w badaniu instytutu ProPublicum zwracali szczególną uwagę, że w sferze finansów potrzebne są zmiany takie, aby
instytucje finansowe mogły lepiej realizować cele społeczne i gospodarcze. Jako
obszar koniecznych zmian wskazywano konieczność poprawy nastawienia do
klientów, unikanie wykorzystywania pozycji dominującej, marginalizowania
oczekiwań klientów i nastawienie na relacje partnerskie z klientami. Negatywnie
oceniane działania instytucji finansowych, etos efektywności i nadmierna orientacja na zysk, prowadzące do erozji zaufania społecznego59, będącego podstawą
działalności finansowej60 powodują potrzebę zastosowania etyki w finansach.
2. ELEMENTY PROBLEMATYKI ETYKI FINANSÓW

Etyka finansów, jako obszar badawczy wymaga zdefiniowania przedmiotu,
zakresu głównych zagadnień i identyfikacji głównych zasad. Celem etyki finansów jest moralna ocena działań podejmowanych przez podmioty aktywne na
rynkach finansowych61. Jest to obszar bardzo rozległy i różnorodny, obejmujący
różne działania, kłopotliwe dylematy dotyczące rynków finansowych, instytucji
57

Zysk netto sektora bankowego w okresie był wysoki i co roku przekraczał 15 mld zł. Zyskowność mierzona wskaźnikami zysku do aktywów i zysku do funduszy własnych stopniowo się
obniżała z powodu rosnącej skali działania, ale była wyższa niż w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r…, s. 123–124.
58
B. Świecka, Konsument na rynku finansowych, [w:] G. Rosa (red.), Konsument na rynku
usług, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 201.
59
Jest to termin powszechnie stosowany w ramach doktryny i orzecznictwa, ale nie został
uregulowany w przepisach prawa polskiego. W uchwale z 1999 r. Sąd Najwyższy określił najważniejsze cechy instytucji zaufania publicznego, zwracając uwagę na jej związek z dobrem publicznym podlegającym szczególnej ochronie. Uchwała Izby Cywilnej SN z 30.04.1999 r., III CZP
61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201. Jak zauważa D. Czarnota, banki to instytucje zaufania publicznego ze względu na poddanie „szczegółowym regulacjom i kontroli ze strony organów państwowych”, D. Czarnota, Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy
rzeczywistość?, [w:] J. Cichy, I. Pyka (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy, cz. 1, „Zeszyty
Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” 2014,
nr 186, s. 156.
60
J. Gieorgica, Rynek finansowy: zmieniać coś czy nie, „MF Bank” 2015, czerwiec.
61
A. Zadroga, Świat finansów w perspektywie etycznej, „Rocznik Nauk społecznych” 2008,
nr 3, s. 60.
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finansowych, wykonujących operacje finansowe, wykorzystujących instrumenty
finansowe, ograniczonych regulacjami występującymi w systemie finansowym.
W dalszej części opracowania precyzując określenie etyka finansów zostanie
wykorzystana deskrypcja etyki w finansach, co oznacza, że oba pojęcia będą
traktowane tożsamo.
Zestawienie kilku definicji etyki finansów, uporządkowanych chronologicznie zawiera tab. 4.
Ich autorzy ujmują etykę finansów w kontekście moralnym, kładąc nacisk
na zaufanie, w perspektywie instrumentalnej, deontologicznej, podkreślając rolę
standardów moralnych w zawodzie i wskazując na dylematy moralne zachowań
na różnych poziomach aktywności finansowej.
Wzrost liczby uregulowań jest z jednej strony niezbędny, ale może prowadzić do zmniejszenia sprawności systemu finansowego62. W takich, ściśle określonych ramach regulacyjnych rola i znaczenie etyki wydaje się problematyczne,
ale zagrożenia występujące na rynku usług finansowych, zwłaszcza obsesja
efektywności finansowej63, uzasadniają potrzebę przestrzegania elementarnych
wartości etycznych takich jak: uczciwość i odpowiedzialność64.
Etyka ma krytyczne znaczenie dla finansów jako mniej kosztowny substytut
bezpieczeństwa kontraktowego. Im bardziej można zaufać partnerom na rynku,
przestrzegającym zobowiązań i wypełniającym zasady uczciwej wymiany, tym
mniej środków pieniężnych trzeba wydać na pokrycie kosztów bezpośrednich
lub ponosić straty na kosztach pośrednich. Przestrzeganie jednego z ważniejszych pryncypiów, którym jest uczciwość zwiększa bezpieczeństwo transakcji,
obniżając tym sposobem koszty związane z ograniczaniem ryzyka transakcyjnego. Finanse stanowią obszar, w którym zyski z etyki mają konkretny, cenowy
wymiar. Etyka sama w sobie nie jest pozbawiona kosztów. Trzeba wycenić
koszty etyki w opozycji do korzyści wynikających z ochrony w ramach kontraktów finansowych65.
Drugą, istotną zasadą moralną funkcjonującą w etyce finansów, nawiązującą do metafizyki moralności i prakseologii jest odpowiedzialność. Wyjaśnienie
terminu „odpowiedzialny” odnajdujemy w monografii D. Korenik pt. Odpowiedzialność banku komercyjnego. Zdaniem tej autorki, powołującej się na słowniki
języka polskiego „odpowiedzialny” to66:
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S. Lanza, M. Calcaterrra, F. Perrini, op. cit., s. 108.
P. H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio EMKA, Warszawa 2011, s. 147; J. M. Bonvin, P. H. Dembiński, Ethical Issues in Financila
Activities, „Journal of Business Ethics” 2002, vol. 37.
64
A. Zadroga, op. cit., s. 59–60.
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J. R. Boatright, J. Peterson, Introduction: Special Issue on Finance, „Business Ethics
Quarterly” 2003, vol. 13, no. 3, s. 266.
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D. Korenik, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa
2009, s. 14.
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Tabela 4. Wybrane definicje pojęcia etyka finansów (EF)
Autor

Definicja

John R. Boatright
(1999)

EF to etyka zawodowa zajmująca się odpowiedziami na pytania dotyczącymi:
– standardów moralnych w tym zawodzie;
– rozstrzygania dylematów moralnych w działalności finansowej.
Zgodnie z EF dla instytucji finansowych ważna jest odpowiedzialność
i zaufanie.
Współczesną EF tworzą trzy zasadnicze poziomy i odpowiednie tematy:
transakcje finansowe na rynkach (zakaz sprzeniewierzania i manipulacji,
uczciwość, przestrzeganie umów, wpływ na społeczeństwo, zachowanie fair
wobec interesariuszy), relacje z klientami (rzetelna sprzedaż, postepowania
eliminujące oszustwa, troska o reputacje, wysoka jakość świadczonych
usług, podporzadkowanie interesu pracownika interesowi klienta, unikanie
konfliktu interesów), dylematy osobiste pracowników (dbałość o zysk firmy
i troska o zysk klienta, dylemat ujawniania złego zachowania, postępowanie
w sytuacjach występujących w krajach o różnych kulturach).

Konferencja
Episkopatu Włoch
(2000)

EF stanowi etykę typu instrumentalnego lub deontologicznego. Zajmuje się
warunkami, które muszą być spełnione po to żeby instytucje finansów
wykonywały zadania, do których są przeznaczone.

Wojciech Gasparski
(2004)

EF dotyczy czterech poziomów zachowań: indywidualnych, instytucjonalnych, korporacyjnych i globalnych.
EF nie ogranicza się do ukazywania znaczenia odpowiedzialności
i zaufania, ale tworzy szczegółowe unormowania dla poszczególnych elementów systemu finansowego, m.in. kodeksy.

Adam Zadroga
(2008)

EF zajmuje się moralną oceną działań podejmowanych przez podmioty
funkcjonujące na rynkach finansowych, a także wskazuje na znaczenie
moralnie poprawnych zachowań.

Encyclopedia of
Business Ethics
and Society
(2008)

EF obejmuje normy moralne, odnoszące się do szeroko rozumianej aktywności finansowej. Wskazuje, że prowadzenie finansów zgodnie z zasadami
moralnymi jest bardzo ważne nie tylko z powodu kluczowej roli, którą
finanse ogrywają w sferze osobistej, ekonomicznej, politycznej i społecznej,
ale także z powodu możliwości ogromnych zysków finansowych, zachęcających ludzi do działania w sposób nieetyczny. EF odgrywa istotną rolę
w tworzeniu regulacji prawnych, daje wskazówki postępowania dla aktywności w nieuregulowanych obszarach, obejmuje normy moralne.

Paul H. Dębiński
(2013)

EF odnosi się do szeroko rozumianego zaufania: kwestii ostrożności praktycznej, dostępu do informacji, jej przekazywania i rozumienia przez klientów, wykorzystywania specjalistycznej wiedzy kosztem osób trzecich
i czerpania z tego dochodów, zaufania w ramach kontraktów powierniczych.

Źródło: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Etyka w świecie finansów:
pojęcia i zagadnienia, [w:] W. Gasparski (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 22–24; A. Zadroga, Świat finansów w perspektywie etycznej, „Rocznik Nauk Społecznych” 2008, nr 3, s. 59–74;
J. R. Boatright, Ethics in Finance, Blackwell Publishing, Malden (Mass) 1999; Konferencja Episkopatu
Włoch – Biuro ds. Problemów Społecznych i Pracy, Etica e finanza, „Quaderni delia Segreteria CEl”
2000, nr 19, sierpień; J. R. Boatright, Finance, Ethics of, [w:] R. Kolb (red.), Encyclopedia of Business
Ethics and Society, SAGE Publications, Inc 2008, s. 899–900; P. H. Dembiński, Etyka w sferze finansów, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN,
Warszawa 2013, s. 191–192.
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– mający świadomość konieczności odpowiadania za swoje czyny,
– taki, na którym można polegać, rzetelny,
– gotowy do ponoszenia konsekwencji za swoje postępowanie,
– mający obowiązek dopilnować czegoś,
– ponoszący winę za coś, co nie powinno się zdarzyć.
Powyższa autorka kwestię odpowiedzialności analizuje w różnych aspektach: prawnym, moralnym, makro- i mikroekonomicznym, wobec klienta czy
środowiska. W etyce finansów kwestia odpowiedzialności jest odnoszona do
realizowanych przez ten sektor funkcji, roli instytucji finansowej, jako przedsiębiorstwa i organizacji połączonej z różnego rodzaju interesariuszami. Współczesne instytucje finansowe stoją w obliczu dylematu, w którym kierunku podążać,
czy maksymalizować efektywność, poszukiwać wysoce rentownych obszarów
biznesowych, czy rezygnować ze spektakularnych zysków na rzecz zysków
stabilnych, długotrwałych bez ryzykanctwa i przerzucania nadmiernego ryzyka
na klientów. Odpowiedzią na te wyzwania i konsekwencje kryzysów finansowych jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z którą
instytucje aktywne na rynkach finansowych mają pełnić rolę komercyjną, działać w interesie swoich właścicieli–akcjonariuszy, na rzecz własnego, mikroekonomicznego interesu, którym jest przetrwanie poprzez rozwój oraz odpowiedzialność wobec pozostałych interesariuszy67. Pośrednicy finansowi świadczą na
rzecz gospodarki różne funkcje. W tradycyjnym podejściu instytucjonalnym
zajmują się transformacją, alokacją, dostarczaniem środków. Zgodnie z tradycyjnym paradygmatem, redukują asymetrię informacji na rynkach finansowych.
Natomiast w nowszym ujęciu są to instytucje zarządzające ryzykiem, mające
w tym obszarze komparatywną przewagę kosztową. Odpowiedzialność w finansach ma charakter ekonomiczny i społeczny. Odpowiedzialność w ujęciu ekonomicznym będzie występowała wtedy, gdy zostaną zapewnione sprawiedliwe
korzyści ekonomiczne interesariuszom. Odpowiedzialność w ujęciu społecznym
będzie wiązała się z podejmowaniem istotnych problemów społeczeństwa68.
Dla sektora finansowego ważne są nie tylko regulacje prawne, ale także zasady określone w ramach samoregulacji, ponieważ prawo bywa niewystarczające ze
względu na różnorodność możliwych przypadków i uwarunkowań (uregulowania
prawne są także bardziej kosztowne z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia69). Elementem etyki biznesu, również etyki finansów są kodeksy etyczne70,
będące częścią programu etycznego. Program etyczny zgodnie z definicją W. Gasparskiego to: przedsięwzięcie, którego celem jest „…uczynienie kwestii etycznych najwyższym standardem postępowania w przedsiębiorstwie”, zawierające
67

D. Korenik, op. cit., s. 314–315.
Ibidem, s. 316–320.
69
S. Lanza, M. Calcaterrra, F. Perrini, op. cit., s. 109.
70
I. D. Czechowska, Kodyfikacja standardów etycznych ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1(58).
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jako jeden z elementów składowych kodeks etyczny71. W literaturze przedmiotu
podnoszona jest kwestia efektywności kodyfikacji zasad etycznych w postaci
kodeksów etycznych. Zwraca się uwagę, że nadmiar szczegółowych procedur
postępowania, eliminując etyczną refleksję, zwalnia z podejmowania samodzielnych, uzasadnionych kulturowo decyzji72.
Zakładając, że większość aktywności finansowej dotyczy kontraktów między stronami73, etyczne zasady obowiązujące w finansach można ograniczyć do
dwóch zasadniczych i prostych reguł: rzetelności w tworzeniu umów i przestrzegania zobowiązań kontraktowych, inaczej: bądź fair przygotowując umowę
i dotrzymuj zawartych tam obietnic74. W literaturze przedmiotu często pojawia
się porównanie ekonomii do „nauki moralnej”. A. Smith, autor wyznaczającej
początek ekonomii klasycznej „biblii ekonomii liberalnej” (która ukazała się
w 1776 r. pod tytułem Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów)
wykładał filozofię moralną. Adam Smith i jego zwolennicy określali ekonomię
jako naukę moralną, ponieważ zajmowała się istotami moralnymi – ludźmi
i analizowała odniesienia do moralności75. Ponadto A. Smith określał pożądane
zachowanie uczestników rynku, mające charakter społeczny, ukształtowane na
podstawie zwyczajów społecznych, norm i wartości moralnych76.
Etyka finansów pojawiała się również w ramach chrześcijańskiej refleksji
moralnej, np. w odniesieniu do zawodu kupieckiego, poprzez zakaz lichwy
i pożyczania na procent77, czy wskazywanie społecznego pożytku z handlu,
zwrotu z tytułu pożyczki i produktywności pieniądza. Przedmiotem kościelnej
etyki finansów były: oszustwo w umowach, kradzież, rabunek, lichwa, rzadko
wyzysk biednych78. Finanse pojawiły się w takich dokumentach jak: Etica
e finanza (2000) oraz Finania internetionalee agire morale (2004)79. W powyższych dokumentach analizowano etyczne zasady w finansach nawiązując m.in.
71
W. Gasparski, Kodeksy i programy etyczne, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 233; J. Stansbury, B. Barry,
Ethics Programs and the Paradox of Control, „Business Ethics Quarterly” 2007, vol. 17, issue 2,
s. 239–261.
72
J. Stansbury, B. Barry, op. cit., s. 239–261.
73
J. R. Boatright, J. Peterson, op. cit., s. 265.
74
J. R. Boatright, Finance Ethics. Critical Issues…, s. 900.
75
M. Zięba, OP Wstęp, [w:] J. G. Hulsmann, Etyka produkcji pieniądza, Instytut Ludwiga
von Misesa, Warszawa 2014, s. IX, XXII.
76
A. Smith, Theory of Moral Sentiments, Prometheus Books, New York 2000, [w:] H. J. Blommstein, Why is Ethics Not Part of Modern Economics and Finance? A Historical Perspective,
„Finance & The Common Good/Bien Commun” 2006, no. 24, Spirng/Summer, s. 54.
77
J. H. de Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2011, s. 47–50, 63.
78
O. Bazzichi, op. cit., s. 557–571.
79
Konferencja Episkopatu Włoch – Biuro ds. Problemów Społecznych i Pracy, Etica e finanza, „Quaderni delia Segreteria CEl” 2000, nr 19, sierpień, a także Finania internarionale e agire
morale, „Quaderni delia Segreteria CEl” 2004, nr 2, styczeń.
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do międzynarodowego rynku finansowego i instrumentów finansowych oraz
działań jednostkowych i zbiorowych80.
Główne zagadnienia etyczne związane z finansami pojawiają się na różnych
poziomach: rynków finansowych, relacji instytucji finansowych z klientami,
zarządzania finansami81. Często występujące problemy o charakterze etycznym
w odniesieniu do rynków finansowych to: nieuczciwe praktyki rynkowe,
zwłaszcza oszustwa (nadużycia) i manipulacje, nierówne warunki konkurencji,
siły przetargowej, zasobów, problemy w tworzeniu, interpretacji, przestrzeganiu
egzekwowaniu umów, asymetria informacji, konflikt interesów. W ramach relacji instytucji finansowych z klientami obecne są problemy o charakterze etycznym dotyczące: odpowiedzialności rzetelnej sprzedaży lub kupna, oszustwa,
budowania reputacji, jakości świadczonych usług, relacji między interesem pracownika i interesem klienta, konfliktu interesów. Natomiast podmioty zaangażowane na rynkach finansowych dotykają takie problemy natury moralnej jak:
dylemat między zyskiem firmy a interesem ekonomicznym klienta, problem
ujawniania złego zachowania whistleblowing, postępowanie w sytuacjach podobnych, ale w krajach o różnych kulturach facilitaing money.
W. Gasparski analizując etykę biznesu zwraca uwagę na cztery poziomy
uprawiania działalności gospodarczej, które można również odnieść do etyki
finansów, są to: poziom podstawowy, czyli zachowań indywidualnych, poziom
centralny, inaczej mezo, odnoszący się do zachowań instytucjonalnych, poziom
systemu gospodarczego, czyli zachowań korporacyjnych oraz poziom zachowań
globalnych82. W przypadku pierwszego poziomu, etyka finansów dotyczy indywidualnej odpowiedzialności pracowników–specjalistów danego sektora finansów: pracownika banku, firmy ubezpieczeniowej, maklera giełdowego, czy menedżera finansowego firmy. Zachowania instytucjonalne występują w obrębie
określonych podmiotów sektora finansowego takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, giełdy, ale także nadzorcy, organizatorzy i instytucje pomocnicze tego
sektora. Natomiast poziom systemu dotyczy korporacji, czy rynków. W tym
przypadku problemy etyczne wynikają z korporacyjnej formy organizacji,
w ramach której prezesi spółek działają w interesie akcjonariuszy. Na tym poziomie stosunki z interesariuszami regulowane są poprzez corporate governance. Poziom globalny, odpowiadający nie tylko skali międzynarodowej, ale także
„traktowaniu globu ziemskiego, jako jednego rynku”83 wywołuje takie problemy
80

Konferencja Episkopatu Włoch…
W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Etyka w świecie finansów:
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etyczne jak: równowaga między rozwiniętymi krajami Północy a ubogimi krajami Południa84.
Zainteresowanie etyką w finansach wzrosło w związku z konsekwencjami
kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2007 r. Powszechny jest pogląd, że
to właśnie instytucje finansowe, przez swoich pracowników, zarządy i właścicieli odegrały rolę w wywołaniu globalnego kryzysu finansowego85. Przyczynami
globalnego kryzysu finansowego stało się nieprzestrzeganie standardów etycznych. Jak zauważa S. Flejterski, towarzyszem bankructwa finansowego stało się
bankructwo intelektualne86. Kryzys zaufania wobec systemu finansowego był
konsekwencją skandali87, m.in. oszustw finansowo-księgowych88. Wiedza
naukowa pozyskana w świetle badań empirycznych na temat skłonności do zachowań nieetycznych sektora bankowego (finansowego) została wzbogacona np.
poprzez raport Transparency International Transparency in corporate reporting
assessing the worlds largest companies89. Na podstawie tych badań R. Posner
i G. Becker rozważali kwestię skłonności do zachowań nieetycznych sektora
bankowego90. Brak przestrzegania podstawowych wartości etycznych powoduje
zagrożenie utraty zaufania do sektora. Cechą charakterystyczną usług finansowych powiązanych z przepływem kapitału i płatnościami, o jakości nie oczywistej nawet po konsumpcji, jest zaufanie91.
Autorytet w dziedzinie etyki finansów P. H. Dembiński zwraca uwagę, że
w przypadku transakcji finansowych, dotyczących wymiany aktywów finansowych na pieniądz, zaufanie występuje na dwóch poziomach. Poziom zaufania
publicznego odnoszący się do środków płatniczych (pieniądza) i poziom zaufania prywatnego odnoszący się do aktywów. Działalność finansowa obejmuje
realizację usług na rynku finansowym, stanowiących istotę transakcji, które
84

J. R. Boatright, J. Peterson, op. cit., s. 266.
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w przypadku zobowiązań podlegają rozwiązaniu. Zdaniem P. H. Dembińskiego,
istotą tej działalności jest określony horyzont czasowy, realizacja w przyszłości.
Działalność finansowa to „handel obietnicami”. Celem transakcji finansowych
jest „zmniejszenie czy skanalizowanie” niepewności występującej w przyszłości. Dla sprawnego funkcjonowania aktywów finansowych potrzebny jest
sprawnie działający system „dostępu do zdarzeń przeszłych” w postaci ksiąg
katastralnych, rejestrów notarialnych, poświadczający występowanie określonych przesłanek powstania transakcji finansowych, np. stanów majątkowych
nieruchomości. Różnego rodzaju regulacje stanowią jedynie nośnik, a nie źródło
zaufania. Działalność finansowa ma przede wszystkich charakter niematerialny,
dlatego zaufanie występuje w płaszczyźnie międzyludzkiej. Poziom zaufania
społecznego, ważnego z punktu widzenia etyki, będzie zależał od wartości moralnych, akceptowanych postaw etycznych, aparatu prawno-instytucjonalnego,
sankcjonującego zachowania nadużywające zaufanie. Zaufanie jest ciągłym,
ewoluującym procesem wpływającym na system finansowy, stanowi część kapitału społecznego, pozwalającego na utrzymywanie kosztów transakcyjnych na
odpowiednio niskim poziomie, stanowi zatem „niezbędną siłę napędową działalności finansowej”. Zadaniem etyki natomiast jest utrzymywanie i podnoszenie
zaufania społecznego92. Zaufanie stanowi esencję finansów, ale etyka finansów
jest czymś więcej niż zaufaniem93.
3. PODSTAWY TEORETYCZNE FINANSÓW ODNOSZĄCE SIĘ DO ETYKI

W celu lepszego zrozumienia istoty etyki finansów, jej celów i zagadnień,
warto umieścić ją w określonym etapie rozwoju teorii finansów. Ewolucją teorii
finansów, którą można odnieść do etyki finansów zajmowali się różni autorzy 94.
Według L. San-Jose z zespołem, można wyróżnić kilka takich etapów rozwoju95.
Początkowo ekonomia finansowa skupiała się na opisie fuzji i przejęć. W tym
czasie, określanym jak okres klasyczny, finanse były badane w sposób opisowy.
Miały wtedy miejsce dwa główne wydarzenia, powodujące zmiany: Wielka
Depresja i Wojna Światowa. W badaniach finansowych koncentrowano się na
upadłości, reorganizacji przedsiębiorstw, płynności finansowania i regulacjach
rynków w kontekście bankructw przedsiębiorstw i rynków. Istotna ewolucja
92
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w finansach rozpoczęła się od lat 50., w okresie, któremu można nadać nazwę
współczesny. W owym czasie matematycy i ekonomiści, wspomagani przez
zaawansowaną technologię, byli źródłem wyrafinowanych teorii finansowych
i modeli prognostycznych. Obszar badawczy był zdeterminowany przez model
Modiglianiego i Millera. Wraz z momentem ustalenia teorii agencji przez Jensen
i Meckling w 1976 r. rozpoczął się okres, w którym w teorii finansów pojawiły
się takie zagadnienia badawcze jak: prawa akcjonariuszy, wynagrodzenia prezesów, dobre praktyki. Następnym etapem wyodrębnionym w badaniach L. San-Jose z zespołem jest okres przyszły, umiejscowiony w czasie jako rozpoczynający się od XXI w. Właśnie w tym okresie obok zmian technologicznych, informatycznych, czy globalizacji pojawia się etyka finansów96.
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Schemat 1. Ewolucja teorii finansów – od podejścia klasycznego do przyszłościowego
Źródło: na podstawie: L. San-Jose, J. L Retolaza, S. Urionabarrenetxea [et al.], The New
Paradigm of Corporate Finance: Ethics in Finance, ICTs, Financial Globalization and Stakeholder Responsibility, „International Research Journal of Finance and Economics” 2013, vol. 103,
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96

Ibidem.

Iwona Dorota Czechowska

42

W nowoczesnej ekonomii i finansach rola etyki jest mało znacząca. W przeszłości występowały rozważania o funkcjonowaniu moralnych zasad w gospodarce. Obecnie etyka, jako taka, nie jest częścią głównych badań dotyczących
efektywności czy rentowności rynków finansowych. Zagadnienia etyczne
w niewielkim stopniu albo wcale nie były widoczne w badaniach nad nowoczesnymi finansami takich intelektualnych pionierów jak: Harry Markowitz, Paul
Samuelson, William Sharpe, Eugene Fama, Merton Miller, Robert Merton,
Fisher Black and Myron Scholes97. W obrębie modyfikacji nowej ekonomii instytucjonalnej pojawiały się odniesienia do standardów moralnych, mających
wpływ na ewolucję i funkcjonowanie instytucji i rynków finansowych, ale
w ramach tego podejścia zależność rentowności i efektywności rynków finansowych w powiązaniu z przestrzeganiem standardów moralnych, czy motywacją
etyczną nie została zbadana i ujęta w formie matematyczno-ekonometrycznych
modeli98. Teorie finansów ujmowały przy pomocy matematycznych funkcji
maksymalizację wartości dla akcjonariuszy99. Powyższe teorie finansowe były
uznane za nieodnoszące się do etyki lub etycznie neutralne100, co potwierdza
J. Horrigan, który analizując teorie finansowe stwierdza, że „… świat Nowych
Finansów nie jest miłym etycznie miejscem…”101. Obecnie w ramach finansów
korporacji docenia się znaczenie ryzyka zarządzania i dążenie do kreacji wartości przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wartości, zarówno dla akcjonariuszy jak
i innych interesariuszy. W tym kontekście etyczne obszary, budzące większe
zainteresowanie to102:
 kreatywna rachunkowość,
 zarządzanie przychodami,
 wprowadzanie w błąd,
 wykorzystywanie informacji niejawnych,
 oszustwa i nadużycia finansowe,
 nadmiernie wysokie wynagrodzenia kadry zarządzającej,
 przekupstwo, korupcja.
Teoretyczne podstawy etyki w finansach można również odnieść do podstaw teoretycznych polityki konsumenckiej, które wynikają z niedoskonałości
rynku market failures, łączących się z konkurencją, asymetrią informacji, występowaniem kosztów transakcyjnych, nieracjonalnością w zachowaniach kon97
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sumentów. Istotne są także czynniki zewnętrzne oddziaływujące na rynki dóbr
i usług konsumpcyjnych, również uczestników rynków finansowych, takie jak:
deregulacja, globalizacja, postęp techniczny103. W przypadku osoby fizycznej
– konsumenta, zwraca się uwagę na teorię niedoskonałej informacji. Zgodnie
z jej założeniami, sprzecznymi wobec ekonomii neoklasycznej, nie wszystkie
wybory podmiotów uczestniczących w rynku wynikają z posiadania i rozumienia pełnej informacji. Drugi, istotny nurt teorii ekonomii wykorzystywany
w finansach to ekonomia behawioralna, której autorzy analizują kwestie podejmowania decyzji przez konsumentów, odrzucając założenie ekonomii neoklasycznej o racjonalności podejmowanych decyzji w kontekście realizacji własnego interesu104. Eksperymenty laboratoryjne, których celem było ustalenie okoliczności podejmowania decyzji wskazywały, że do takich uwarunkowań można
zaliczyć sposób prezentowania informacji (framing), szkodliwość nadmiaru
informacji (information overload), przecenianie „własnych przyszłych możliwości i przywiązywanie większej wartości do obecnych pożytków niż przyszłych
wydatków” (decyzje o skorzystaniu z kredytu). Finansowi usługodawcy nauczyli
się wykorzystywać niedoskonałości behawioralne konsumentów poprzez stosowanie nielojalnych praktyk, do których należą np. oferty promocyjne obowiązujące w ograniczonym czasie, które sprawiają wrażenie ograniczoności105.
PODSUMOWANIE

W opracowaniu przedstawiono aspekty definicyjne finansów odnoszące się
do systemu finansowego, jego funkcji, zwłaszcza roli pełnionej na rzecz gospodarki. Uwzględniono znaczenie głównego sektora w systemie finansowym, którym jest sektor bankowy. Ukazano również zarys problematyki etyki finansów
poprzez prezentację katalogu związanych z nią zagadnień, takich jak: definiowanie, identyfikacja głównych zasad etycznych, mających znaczenie dla systemu finansowego, uczciwości i odpowiedzialności, etycznych zachowań uczestników systemu finansowego na różnych poziomach: pracownika, instytucji,
korporacji, czy globalnym. Odnotowano występowanie kodeksów etyki, podkreślono kwestię budowania zaufania wśród klientów systemu finansowego, niezbędnego dla funkcjonowania instytucji finansowych, będących instytucjami
zaufania publicznego. Ukazano podstawy teoretyczne finansów i ich powiązania
z aspektami etycznymi.
W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że etyka finansów
łączy dwa istotne obszary – etykę oraz finanse i wydaje się dla krajów o gospo103
M. Lissowska, Polityka konsumencka – podstawy teoretyczne, cele i narzędzia, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 10, s. 57.
104
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darce rynkowej nie tylko tymczasową modą, ale koniecznością. Etyka finansów
umiejscawia finanse w szerokiej płaszczyźnie, pozwalającej na refleksje i naukowe poszukiwania zagadnień, problemów o charakterze: ekonomicznym,
finansowym, społecznym i moralnym. W codziennych sytuacjach, także w odniesieniu do transakcji związanych z finansami, pojawiają się dylematy etyczne.
Biorąc powyższe pod uwagę, warto prowadzić badania nad etyką finansów
i poszukiwać odpowiedzi na pytanie czy i dlaczego standardy moralne odgrywają/powinny odgrywać istotną rolę w ewolucji finansów106 i czy zamieniając etos
krótkookresowej efektywności mogą wpływać na rozwój gospodarki i społeczeństwa.
Podsumowując, w niniejszym rozdziale uporządkowano istniejący stan wiedzy teoretycznej odnoszącej się do związków etyki z biznesem instytucji sektora
finansowego, przedstawiono kierunki ewolucji i rozwoju tego stanu wiedzy,
a także – na podstawie teoretycznych ujęć powiązań etyki z biznesem oraz rosnącego znaczenia wkładu sektora finansowego do wzrostu gospodarczego (mierzone wskaźnikami odnoszącymi się do PKB) – wskazano na silną potrzebę
włączania etyki w działalność instytucji finansowych.
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THE OUTLINE OF THE FINANCE ETHICS
Abstract: The consequences of the crises in the financial markets (as a loss of confidence by
customers to the financial system) led to the increased interest in business ethics and especially
the ethics of finance. Finance ethics is gradually gaining importance in the scientific discourse.
The aim of the paper is to present a conceptual sense and identification catalog of issues related
to ethics in finance – a research area of finance ethics and an attempt to assess its
multidimensionality. The research question specified in this paper is if the potential hazards
occurring in the financial system determine ethical action. The method used to serve the purpose
and to find an answer to the research question was a critical analysis of domestic and foreign
literature. The analysis showed that there are dilemmas and ethical challenges in operations
related to finance, and that should to form in patterns of personal behavior and ethical standards
of conduct for employees, managers, institutions and consumers.
Keywords: financial system, banking sector, business ethics, finance ethics.
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Joanna Fila*
ETYCZNE ASPEKTY MIKROFINANSÓW

Streszczenie: Mikrofinanse, na przestrzeni ostatnich kilu dekad, zyskały znaczenie głównego
narzędzia rozwoju. Celem działania instytucji mikrofinansowych jest oferowanie usług finansowych, takich jak mikrokredyt/mikropożyczka, osobom ubogim, które są wykluczone z głównego
systemu finansowego. Wykluczenie społeczne i finansowe powoduje, ze osoby ubogie nie mają
łatwego dostępu do tradycyjnych usług bankowych. Mikrofinanse mają z założenia wypełnić
tę lukę.
Wnioski ogólne, w świetle przeprowadzonych rozważań, odnoszą się do etycznych aspektów
mikrofinansów. Celem rozdziału jest zbadanie etycznej natury relacji występujących pomiędzy
instytucją mikrofinansową a pożyczkobiorcą, szczególnie w procesie komercjalizacji. Dla realizacji celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej. Zdolność mikrofinansów do efektywnego zmniejszania ubóstwa nie jest jeszcze w pełni potwierdzona i nasuwa
pewne wątpliwości etyczne. Oddziaływanie mikrofinansów jest definiowane tutaj w kontekście
kapitału finansowego, ludzkiego i społecznego. W tym szerokim sensie mikrofinanse mogą mieć
zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na zmniejszanie ubóstwa.
Słowa kluczowe: mikrofinanse, mikrokredyt, etyka, ubóstwo, instytucje mikrofinansowe.

WSTĘP

Mikrofinanse to zauważalny segment systemu finansowego, który rozwija
się dynamicznie na całym świecie. Idea mikrofinansów ma swój początek
w krajach azjatyckich, ale znalazła swoje miejsce także na kontynencie europejskim i w Stanach Zjednoczonych. Zarówno od strony podażowej (instytucje
mikrofinansowe), jak i popytowej (pożyczkobiorcy), wielkość tego sektora rośnie. Przyczyną zainteresowania mikrofinansami jest bardzo duży popyt na
środki finansowe, zgłaszany przez osoby ubogie, wykluczone z tradycyjnego
systemu bankowego.
Mikrofinanse związane są z problematyką ubóstwa, wykluczenia finansowego i społecznego. Ubóstwo definiowane jest na różne sposoby. Na poziomie
zagregowanym może być określane jako ubóstwo relatywne lub jako ubóstwo
absolutne/krańcowe. Podczas Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego, który odbył się w marcu 1995 r. w Kopenhadze, absolutne/krańcowe ubóstwo określono jako: „(…) warunki charakteryzujące się brakiem dostępu do
zasadniczych ludzkich potrzeb, takich jak żywność, woda pitna, higiena, zdro-
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wie, schronienie, edukacja i informacja” – a więc, w powiązaniu z dostępem do
szeregu usług1.
Problem ubóstwa bliski jest zjawisku wykluczenia społecznego i finansowego i ubóstwo stanowi zwykle ich praprzyczynę. Wykluczenie społeczne to
sytuacja, w której jednostka nie uczestniczy w życiu społecznym na takim poziomie, jak większość społeczeństwa. Wykluczenie społeczne występuje nie
tylko w krajach ubogich – obecne jest także na kontynencie europejskim. Jego
przyczyny, wspólne dla Europy Zachodniej i Wschodniej to m.in.: bezrobocie,
niskie dochody, niski stopień edukacji, niskie kwalifikacje2.
Z wykluczeniem społecznym związane jest wykluczenie finansowe. Termin
ten został użyty po raz pierwszy w 1993 r. przez geografów, którzy koncentrowali się na ograniczonym, fizycznym dostępie do usług bankowych, w następstwie zamykania filii banku. W latach 90. XX w. badacze tego rodzaju wykluczenia podkreślali trudności dotyczące pewnych kręgów społecznych, w uzyskaniu dostępu do nowoczesnych instrumentów finansowych, usług bankowych,
kredytu konsumenckiego i ubezpieczeń. W 1999 r. termin „wykluczeni finansowo” po raz pierwszy użyty został w szerokim znaczeniu dla określenia osób,
które mają utrudniony dostęp do podstawowych usług finansowych3. Od tego
czasu definicja wykluczenia finansowego wzbogacana była wielokrotnie, zarówno na poziomie akademickim (Anderloni 2003; Anderloni i Carluccio 2006;
Carbo 2004; Devlin 2005; Gloukoviezoff 2004; Kempson 2000; Sinclair 2001),
jak również politycznym czy instytucjonalnym (Treasury Committee 2006a,
2006b; HM Treasury 2004)4. Wykluczenie finansowe to trudności w dostępie do
usług finansowych, jakie napotykają osoby o niskich dochodach i znajdujące się
w niekorzystnej sytuacji społecznej. Do usług tych należą: posiadanie konta
i możliwość dokonywania rozliczeń bezgotówkowych, dostęp do kredytu
o „rozsądnym” poziomie oprocentowania czy tworzenie nawet niewielkich
oszczędności, z uwzględnieniem niestabilnej sytuacji zawodowej5.
Podsumowując, wykluczenie społeczne oznacza marginalizację człowieka
w zakresie zatrudnienia, przychodów, przynależności społecznej, podejmowania
decyzji czy osiągnięcia adekwatnej jakości życia. Powodem wykluczenia najczęściej jest bezrobocie, ale także wiek, płeć, pochodzenie, status imigranta.
1

Combating Poverty and Social Exclusion 2010 edition, A Statistical Portrait of the European
Union 2010, Eurostat Statistical Books, European Union 2010, s. 6.
2
Szerzej: B. Mikołajczyk, A. Kurczewska (red.), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa 2011, s. 54.
3
E. Kempson, C. Whyley, Kept Out or Opted out? Understanding and Combating Financial
Exclusion, The Policy Press, Bristol 1999, s. 4.
4
[Za:] Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects
of Migration, Streamlining of Social Policies, European Commission, March 2008, s. 9.
5
L. Anderloni, Access to Bank Account and Payment Services, [w:] L. Anderloni, M. D. Braga,
E. M. Carluccio (red.) New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products
for Untapped Markets, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2007, s. 7.
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Wykluczenie społeczne bardzo często związane jest z biedą, ale nie są to pojęcia
jednoznaczne. Ubóstwo najczęściej wzmaga lub powoduje wykluczenie społeczne. Z kolei wykluczenie finansowe występuje generalnie w sytuacji braku
dostępu do usług finansowych. Zjawiska wykluczenia społecznego i finansowego bardzo często występują łącznie, nakładają się na siebie i współoddziałują6.
Idea mikrofinansów była dotychczas utożsamiana przede wszystkim z krajami o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Mikrofinanse są
odpowiedzią na olbrzymi i wciąż rosnący popyt na usługi finansowe osób niezamożnych. Cechą charakterystyczną mikrofinansów jest ukierunkowanie na
ubogie warstwy społeczne oraz mikroskala oferowanych usług finansowych.
Podstawowym celem mikrofinansów nie jest chęć zarobku i próba jego maksymalizacji, lecz przeciwdziałanie biedzie oraz wykluczeniu społecznemu i finansowemu. Mikrofinanse łączą zatem bankowość z realizacją celów społecznych,
w aliansie z gospodarczymi7.
1. GENEZA MIKROFINANSÓW

Analizując definicję pojęcia mikrofinanse i związane z nimi wykluczenie
finansowe i społeczne, wydaje się, że głównym powodem powstania tej idei była
chęć pomagania ludziom ubogim. Od samego początku ambicją mikrofinansów
było wsparcie ludzi w wychodzeniu z ubóstwa i biedy oraz poprawa warunków
życia poprzez dostarczenie usług finansowych, do których osoby takie nie miały
z reguły dostępu.
Mikrofinanse funkcjonują już od dziesięcioleci i pozostaje pytanie co zostało z ich misji. Zmieniające się warunki społeczno-polityczne, ekonomiczne
i finansowe wpłynęły na rolę i funkcje mikrofinansów. Pojawili się nowi orędownicy i udziałowcy mikrofinansów. Ponadto podkreśla się aspekt zrównoważenia ekonomicznego także w tej dziedzinie jako kluczowego czynnika ich sukcesu. Wszystko to przyczynia się do debaty na temat początkowej misji sektora
mikrofinansów. Z jednej strony niejednorodność mikrofinansów utrudnia ich
ocenę, z drugiej zaś można wyznaczyć pewne etapy ewoluowania tej koncepcji
(nieinstytucjonalny, instytucjonalny, zmodernizowany), które rzucają pewne
światło na realizację ich misji.

6
J. Fila, Mikrofinanse a wykluczenie finansowe i społeczne – polityka i instrumenty, [w:]
G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013,
nr 311, s. 98.
7
J. Ledgerwood, Microfinance Book. An Institutional and Financial Perspective, World
Bank, Washington 1998, s. 1.
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Pierwszy etap mikrofinansów (nieinstytucjonalny)

Można pokusić się o stwierdzenie, że idea mikrofinansów w Europie funkcjonowała już w okresie późnego średniowiecza, tj. w XV w., w formie tzw.
„monte di pieta”8. Idea ta narodziła się około 1462 r. na terenie dzisiejszych
Włoch i była reformą przeciwko praktykom lichwiarskim. Można ją także uznać
za wczesną formę organizacji charytatywnej. Inicjatorem i organizatorem tej
koncepcji był Kościół Katolicki, a główna zasada, która jej przyświecała, to
korzyści raczej dla pożyczkobiorcy niż pożyczkodawcy. Instytucje tego typu
oferowały bowiem pożyczki, stanowiące alternatywę dla lichwy.
Koncepcja „monte di pieta” związana była z przemianami w życiu społecznym i gospodarczym krajów Europy, jakie przyniósł wiek XV. W tym okresie
zaznaczył się intensywny ruch handlowy i rosnąca zamożność ludności, szczególnie z krajów nadmorskich. Powodowało to wzrost wymagań życiowych,
a towarzyszące temu czasy wynalazków i odkryć dodatkowo potęgowały chęć
realizacji coraz to nowych pomysłów. Pieniądz, pozostający jedynie w ręku
ludzi możnych, potrzebny był do każdego przedsięwzięcia, a jego pożyczanie
nie odbywało się na uczciwych zasadach. Szerzyła się lichwa, którą podsycało
zapotrzebowanie na środki finansowe ze strony szlachty, rycerstwa, książąt,
a nawet królów. Pożyczki zaciągano wszędzie i na każdych warunkach, godząc
się często na bardzo wysokie oprocentowanie9. Wielokrotnie skutkowało to doprowadzaniem dłużników do bankructwa i nędzy. Z drugiej strony czasy te charakteryzowały ogromne dysproporcje ekonomiczne i społeczne – obok ludzi
zamożnych istniała ludność żyjąca na skraju ubóstwa.
Działalność lichwiarzy, chociaż powszechnie piętnowana, znajdowała podatny grunt u wszystkich zgłaszających zapotrzebowanie na pieniądz. Przeciwko
tej sytuacji wystąpił Kościół Katolicki we Włoszech10, który zainicjował stworzenie specjalnej instytucji, której zadaniem było udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pod zastaw ruchomości11. Walkę z lichwą prowadził szczególnie
zakon Franciszkanów, a najbardziej znanym jego przedstawicielem był mnich
Barnaba z Terni, który podjął się stworzenia instytucji „monte di pieta”. Instytucja ta polegała na zbieraniu środków pieniężnych12, tj. pozyskiwaniu funduszy
z dobrowolnych ofiar i datków osób zamożnych i pobożnych, które nie oczeki8

Łac. Mons Pius, w dosłownym tłumaczeniu: „góra pobożności”.
W odróżnieniu od prawa rzymskiego, prawo kanoniczne za lichwę uważało każdy odsetek
od pożyczonej sumy, a oprocentowanie rzędu 30% nie było niczym szczególnym, gdy mogło
nawet sięgać 70–80%.
10
W XVI w. papież Leon X wydał orzeczenie mówiące, iż pożyczanie ubogim jest aktem
miłosierdzia.
11
W niektórych przypadkach pożyczki udzielane były na bardzo niski procent, który pokrywał koszty administracyjne funkcjonowania instytucji
12
Monte = góra, a w pochodnym znaczeniu: mnóstwo, kupa lub miejsce zgromadzenia kapitałów na określony cel.
9
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wały ich zwrotu. Zebranie określonej sumy pieniędzy pozwalało utworzyć swego rodzaju bank13, posiadający określony statut, do którego zgłaszały się osoby
potrzebujące pieniędzy, oferując w zastaw pożyczki jakąś wartościową rzecz14.
Pożyczka mogła być udzielona na rok i mogła wynosić dwie trzecie wartości
rzeczy zastawionej przez pożyczkobiorcę. Instytucje te powstawały z wyraźnym
celem niesienia pomocy potrzebującym, a więc przede wszystkim najbiedniejszym. Nazwa „monte di pieta” była spójna z celem tworzenia i dopiero wraz
z upływem lat instytucje te stały się zyskowną działalnością15.
Obok instytucji kościelnych, zaczęły powstawać także świeckie „montes
pietatis”, zakładane przez mieszczan, najpierw we Włoszech, a potem w innych
krajach, np. Francji czy Hiszpanii16. Świeckie banki pobożne uzyskiwały pewne
dochody i dlatego dostępne były dla każdego, kto składał w zastaw kosztowności lub papiery wartościowe. Rozpowszechniły się one w XVI w. w krajach protestanckich, a ponieważ swoją genezę miały w Lombardii, zaczęto je nazywać
lombardami17. Pierwszy w Polsce bank pobożny powstał w wyniku starań księdza Piotra Skargi w Krakowie w 1584 r. Był to rodzaj banku połączonego
z lombardem, pożyczający pieniądze ubogim pod zastaw drobnych ruchomości
bez procentu.
Idea pożyczania ubogim rozwijana była następnie w wielu krajach europejskich, przykładowo w 1720 r. w Irlandii powstały pierwsze fundusze pożyczkowe18. Jednak przełomem w rozwoju mikrofinansów było otworzenie w 1849 r.
przez Friedricha Wilhelma Raiffeisena pierwszej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, oferującej usługi finansowe dla ubogiej klasy robotniczej, wykluczonej z tradycyjnego sektora bankowego.
Drugi etap ewolucji mikrofinansów (instytucjonalny)

Kolejny etap ewoluowania mikrofinansów to pojawianie się specjalistycznych podmiotów związanych z tym obszarem finansów. Chociaż mikrofinanse
funkcjonowały od stuleci dopiero począwszy od lat 70. XX w. widać wyraźne
dążenie do tworzenia struktur instytucjonalnych – instytucji mikrofinansowych
(Microfinance Institutions, MFI). Zdynamizowanie rozwoju mikrofinansów to
13

Określany te z czasem jako „bank pobożny”.
„Monte di pieta” jest prototypem dzisiejszych lombardów, czyli instytucji finansowych
udzielających pożyczek pod zastaw ruchomości.
15
Złote czasy lombardu. Pożyczki bez procentu, „Echo”, rok IX, nr 109, s. 6.
16
Podobne instytucje zostały utworzone w koloniach krajów katolickich, np. meksykański
Nacional Monte de Piedad funkcjonuje do dzisiejszego dnia.
17
B. Janusz, „Mons Pius” Ormian Lwowskich, Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, Lwów 1928, s. 10.
18
Pierwszym z nich był Irish Loan Fund założony w 1700 r. przez Jonathana Swifta, udzielający niewielkich kredytów rolnikom, którzy nie posiadali żadnej formy zabezpieczenia, szerzej:
The History of Microfinance, http://www.globalenvision.org/library [dostęp: 15.03.2016].
14
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zasługa przede wszystkim Grameen Banku i jego nadzwyczajnego sukcesu.
Model Grameen Banku, stworzony przez Muhammada Yunusa, bazował na
mechanizmie mikrokredytu, opartego na solidarności grupowej i na braku zabezpieczeń. Wypracowana metodologia mikrokredytu zwiększała szanse osób
ubogich na wyjście z biedy, dając im możliwość pozyskania kapitału na rozwój
własnej działalności gospodarczej19.
Profesor Muhammad Yunus, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Chittagong, udzielił pierwszych pożyczek ze swoich prywatnych środków
w 1976 r., kiedy po klęsce powodzi w Bangladeszu nastał głód. Czterdziestu
dwóch rolników otrzymało równowartość około 30 dolarów łącznie, których
spłata nastąpiła w szybkim terminie z osiągniętych przez nich zysków. Skłoniło
to M. Yunusa do poszukiwania możliwości finansowania podobnych pożyczek
na większa skalę. W 1978 r. uruchomiono we wsi Jobra koło Chittagong projekt
Grameen Bank. Prowadził go Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Chittagong, przy wsparciu Narodowego Banku Bangladeszu oraz w oparciu o fundusze lokalnych banków państwowych. Jego zasięg stopniowo rozszerzał się na
okoliczne wsie, następnie na region Tangail koło Dhaki, stolicy Bangladeszu,
a potem inne części kraju. W 1983 r., po kilku latach znakomicie rozwijającej
się działalności, projekt „Grameen Bank” 20 został przekształcony w instytucję
bankową na mocy „ordynacji” podpisanej przez Prezydenta Bangladeszu.
Bank zachował przywileje podatkowe organizacji pozarządowej, a jednocześnie dzięki statusowi banku zyskał możliwość pozyskiwania depozytów od
ludności oraz refinansowania na rynku międzybankowym, co dało podstawy
do samofinansowania jego działalności. Grameen Bank ma obecnie formę
prawną spółki akcyjnej, której około 95% akcji jest w posiadaniu kredytobiorców, zaś pozostałe 5% należy do Skarbu Państwa Bangladesz. Jego działalność
obejmuje udzielanie kredytów mieszkańcom wsi nieposiadającym własnej
ziemi w celu podjęcia działalności zarobkowej 21. Kolejne kredyty mogą być
przeznaczone na cele mieszkaniowe lub edukacyjne, a specjalną opieką objęte
są osoby najuboższe (żebracy), dla których stworzono specjalne warunki oferty
kredytowej22.
19
W 2006 r. Grameen Bank oraz jego twórca M. Yunus otrzymali pokojową Nagrodę Nobla
„za wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego rozwoju od podstaw”. Nagroda ta stanowiła wyraz uznania i poparcia dla wyznawanej przez Yunusa tezy, że
ubóstwo stanowi zagrożenie dla pokoju.
20
„Grameen” znaczy po bengalsku „wiejski”.
21
Początkowo Grameen Bank oferował jeden rodzaj kredytu na jednolitych prostych zasadach dla wszystkich, oparty na solidarnym poręczeniu członków kilkuosobowej grupy kredytowej.
Zasady działania i oferta kredytowa uległy znacznym zmianom w 2000 r. Wprowadzono wtedy
kilka produktów, oferowanych na zróżnicowanych warunkach, opartych na indywidualnej odpowiedzialności kredytobiorcy. Umożliwiono także restrukturyzację kredytu. Zasady te stanowią
tzw. Model „Grameen-II”.
22
E. Janikowska, Grameen Bank jako przykład przedsiębiorstwa społecznego, „Prakseologia” 2010, nr 150, s. 264–265.
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Trzeci etap ewolucji mikrofinansów (modernizacja)

Trzeci etap ewoluowania mikrofinansów rozpoczął się w latach 80. XX w.
i jest uznawany za etap przemian i swoistej modernizacji tego sektora. Koncepcja Grameen Banku zaczęła być rozpoznawana na całym świecie, a na jej przykładzie powstawały instytucje mikrofinansowe w różnych formach i o różnych
statusach prawnych. Na tym etapie obserwuje się tendencje odchodzenia od
subsydiowania instytucji mikrofinansowych na rzecz ich samowystarczalności
finansowej. Sytuacja ta wynikała z faktu, że mechanizm dotowania był przyczyną niewypłacalności wielu banków rozwoju rolnictwa, wysokich kosztów administracyjnych takiego wsparcia oraz przewagi w korzystaniu z pożyczek przez
większe i bogatsze gospodarstwa rolne. Zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań
dotyczących funkcjonowania samowystarczalnych i bardziej efektywnych instytucji mikrofinansowych. W efekcie wprowadzono nowe metody i sformułowano
nową filozofię finansowania ubogich, która opierała się o następujące tezy dotyczące tej grupy kredytobiorców:
 terminowo spłacają raty kredytu,
 są w stanie płacić odsetki, które pozwolą pokryć koszty działalności instytucji mikrofinansowych23.
Uważa się, że w ich działalności powinna przeważać raczej realizacja celów
społecznych, niż osiąganie zysku. Większość instytucji ma stąd charakter non-profit, co nie oznacza że muszą one czerpać środki z dotacji rządowych. Podstawową cechą instytucji mikrofinansowych powinno być tzw. zrównoważenie
i samowystarczalność (ang. sustainability). Zrównoważenie finansowe oznacza
z jednej strony zdolność instytucji mikrofinansowej do pokrycia wszystkich
swoich kosztów, z drugiej oznacza ograniczanie kosztów transakcyjnych, oferowanie produktów i usług finansowych spełniających oczekiwania i docierania
do osób nie kwalifikujących się do korzystania z tradycyjnej bankowości24.
W szerokim ujęciu instytucje mikrofinansowe wyróżnia25:
 świadczenie usług finansowych osobom o niskich dochodach,
 udzielanie kredytów krótkoterminowych i na niewielkie kwoty,
 działanie nienastawione na zysk (non-profit),
 realizacja misji społecznej,
 niekonwencjonalne procedury udzielenia pożyczek,
 docieranie do specyficznych grup społecznych.

23

P. Pluskota, Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, CeDeWu,
Warszawa 2013, s. 130.
24
B. Mikołajczyk, A. Kurczewska (red.), op. cit., s. 33.
25
A. Alińska, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym,
„Monografie i Opracowania” 2008, nr 558, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 152.
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Na przestrzeni lat wykształciły się różne modele funkcjonowania instytucji
mikrofinansowych:
 rządowy i pozarządowy,
 formalny i nieformalny,
 bankowy i pozabankowy.
Ostatni z wymienionych modeli to najbardziej popularne podejście do instytucji należących do mikrofinansów. Do modelu bankowego należą banki komercyjne (z wyodrębnioną działalnością mikrofinansową), banki mikrofinansowe
oraz rządowe banki promujące mikrofinanse. Model pozabankowy z kolei obejmuje m.in. stowarzyszenia, fundacje, organizacje charytatywne oraz unie kredytowe.
Lata 90. XX w. to czas wysokiej spłacalności mikrokredytów oraz kształtowania takiego poziomu stóp procentowych, który zapewni pokrycie kosztów
instytucji mikrofinansowych. Działania te miały wzmocnić sektor mikrofinansów: doprowadzić do jego długotrwałej stabilizacji i zwiększyć liczbę klientów.
W okresie tym zakres mikrofinansów przestał kojarzyć się wyłącznie z mikrokredytem i zaczął być systematycznie wzbogacany o inne elementy. Flagowym
elementem pozostaje do dnia dzisiejszego mikrokredyt, ale obok niego pojawiły
się m.in. mikroubezpieczenia, mikrooszczędnosci, mikroleasing czy systemy
transferu pieniędzy26.
Koniec pierwszej dekady XXI w. to z kolei okres naznaczony kryzysem,
który dotknął całą światową gospodarkę. Jego skutki nie oszczędziły także instytucji mikrofinansowych, stawiając przed nimi jednocześnie nowe wyzwania.
Kryzys pokazał, że instytucje mikrofinansowe nie działają w oderwaniu od systemu finansowego, lecz są jego częścią. Kluczowym stało się wyważenie prowadzonej działalności i unikanie nadmiernego ryzyka, tak aby z jednej strony
nie stwarzać zagrożenia dla kontynuacji działalności, z drugiej zaś nie odbijało
się to negatywnie na ich klientach27.
2. TEORETYCZNE UZASADNIENIE ISTNIENIA MIKROFINANSÓW
I ICH ETYCZNE ASPEKTY

Rozważania dotyczące ekonomii i finansów nie mogą być prowadzone bez
kwestii etycznych. Istnieją trzy formy naznaczenia ekonomii etyką28:
1) ekonomiści kierują się wartościami etycznymi, które determinują kształtowanie przez nich systemu ekonomicznego i tworzone zasady,
26

P. Pluskota, op. cit., s. 130.
Szerzej: S. Everret, The Global Financial Crisis and Microfinance, http://www.microcapital.org
[dostęp: 23.04.2016].
28
Ch. Wilber, Economics and Ethics, [w:] J. B. Davies, D. Wade, U. Maki, The Handbook to
Economic Methodology, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1998, s. 572.
27
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2) podmioty gospodarcze kierują się wartościami etycznymi, które wpływają na ich określone zachowanie się w systemie ekonomicznym,
3) instytucje i polityki ekonomiczne wpływają na ludność w zróżnicowany
sposób i poprzez etyczne oceny, dodane do ocen ekonomicznych, maja także
duże znaczenie.
Istnieje kilka etycznych dylematów powiązanych z oferowaniem usług finansowych. Jeden z nich dotyczy braku równowagi pomiędzy siłą pożyczkodawcy a pożyczkobiorcy. Rynki kredytowe cechuje niedoskonałość związana
z faktem, iż pożyczkobiorcy zwykle mają dostęp do niewielkiej liczby pożyczkodawców, podczas gdy pożyczkodawcy mają przed sobą zdecydowanie więcej
pożyczkobiorców. Pożyczkobiorcy są również zwykle biedniejsi niż pożyczkodawcy. Asymetria powstająca na tym gruncie prowadzi do możliwych nadużyć.
Istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku pojawiają się najczęściej
w krajach rozwijających się, gdzie uboga ludność nie ma dostępu do tradycyjnych usług finansowych. Aby uzyskać środki finansowe musi zwrócić się do
pożyczkodawcy, który wykorzystując swoją przewagę, narzuca lichwiarskie
oprocentowanie29.
W odpowiedzi na powyższą niesprawiedliwość znalazły się osoby lub organizacje, proponujące rozwiązanie w postaci mikrofinansów, które koncentrują
się właśnie na osobach biednych i wykluczonych. Na skutek tego osoby te uzyskały dostęp do usług finansowych, co z pewnością na początku budziło dylematy nie tylko w sferze etycznej, lecz także finansowej, np. wysokość oprocentowania kredytów, ryzyko kredytowania i koszty obsługi.
Istnieje wiele koncepcji teoretycznego uzasadnienia dla istnienia mikrofinansów. Według Funduszu Rozwoju Kapitałowego (UN Capital Development
Fund, UNCDF30), celem mikrofinansów jest wzrost dochodów i zatrudnienia
populacji osób ubogich, przez rozwój lokalnych instytucji mikrofinansowych,
a zarazem maksymalizowanie dobrobytu odbiorców mikropożyczek, ich rodzin
i społeczności jako całości. Definicja akcentuje wpływ i konsekwencje istnienia
mikrofinansów, tworząc wspólną płaszczyznę wyjaśnienia ich idei: koncentracja
na odbiorcach mikropożyczek i aspektach społecznych.
Ludność powinna mieć zagwarantowane podstawowe prawa, z drugiej zaś
strony stoją przed nią określone obowiązki moralne. Odnosząc to np. do kredytu,
dostęp do niego powinien być prawem fundamentalnym. Artykuł 25 deklaracji
Praw Człowieka stanowi wszakże, że „Każdy człowiek ma prawo do stopy ży29

J. Stiglitz, Ethics, Market and Government Failure, And Globalization, Paper presented to
the Vatican Conference at the Pontifical Academy of Social Sciences, Casina Pio IV, 2–6 May 2003.
30
Fundusz Rozwoju Kapitałowego, zarządzany przez Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (United Nations Development Programme, UNDP), koncentruje się na pomocy krajom najmniej rozwiniętym. UNDP z kolei jest największym wielostronnym źródłem finansowania
programów rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich ONZ z zakresu ograniczenia ubóstwa, ochrony środowiska, tworzenia miejsc pracy czy promowania praw kobiet.
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ciowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny…”31. Kuszące zatem może być stwierdzenie, że kredyt lub pożyczka jest jedną z możliwości
osiągnięcia określonego poziomu życia32. Istnieje także podejście akcentujące
„możliwość wyboru”, rozwinięte przez A. Sen, będące jedną z głównych etycznych teorii mikrofinansów. Zdefiniował on możliwość wyboru jako wolność
w decydowaniu o sobie i swoim życiu. Zasadna jest możliwość indywidualnego
decydowania i podjęcie określonej decyzji. Sytuacja, w której decydujemy się na
określone działanie, ponieważ nie mamy innego wyjścia, nie ma nic wspólnego
z wyborem33.
Mikrofinanse w wymiarze etycznym to delikatny i sporny temat, zarówno
w kwestii samej etyki, jak i działalności instytucji mikrofinansowych. Dążąc do
określenia związku pomiędzy etyką i mikrofinansami trzeba uwzględniać aspekty wewnętrzne i zewnętrzne. W pierwszej kolejności należy rozważyć, jak działalność mikrofinansowa współgra z etyką. Ponadto istotne znaczenie ma także
pozytywny wpływ jaki mają mikrofinanse na osoby z nich korzystające.
Aspekty wewnętrzne

Kluczową kwestią podlegającą rozważeniu w tym obszarze jest odpowiedź
na pytanie, czy instytucje mikrofinansowe dysponują określonymi narzędziami,
które pozwalają im działać etycznie. Analiza wszystkich narzędzi byłaby długa,
warto jednak skoncentrować się na jednym z nich. Narzędziem tym są zbiory
zasad i norm (tzw. dobre praktyki), będące konsekwencją tworzenia się na przestrzeni lat swoistych sieci skupiających praktyków, z intencją strukturyzowania
i harmonizowania obszaru mikrofinansów. Sieci zachęcają instytucje mikrofinansowe do stosowania dobrych praktyk, co powoduje pojawianie się wielorakich poziomów norm etycznych. Wymienione zbiory zasad i norm różnią się
w przypadku różnych krajów, ale posiadają taką samą ogólną treść, z kilkoma
wyjątkami. Podstawowe warunki wymagające spełnienia w ramach prowadzenia
działalności mikrofinansowej to:
 odnośnie klientów mikrofinansów: zachowanie pełne szacunku, świadczenie usług bez jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji (rasa, religia, płeć,
orientacja polityczna), a także zapewnienie poufności informacji,
 odnośnie instytucji mikrofinansowych: prowadzenie działalności zgodnie
z uregulowaniami prawnymi, wykwalifikowany personel, sporządzanie sprawozdań finansowych i dokonywanie audytu.
31

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/
Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 29.04.2016].
32
W podobnym tonie wypowiedział się laureat Nagrody Nobla, M. Yunus, stwierdzając, że
„…dostęp do kredytu jest prawem człowieka”.
33
A. Sen, Development as Freedom, Anchor Books, New York 1999, s. 366.
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Zbiory dobrych praktyk, o ile nie są respektowane, mogą spowodować
określone sankcje dla instytucji mikrofinansowych. Sankcje mogą mieć różny
charakter, także prostego ostrzeżenia o cofnięciu danej instytucji pozwolenia na
prowadzenie działalności. Inicjatywy tworzenia dobrych praktyk mogą świadczyć o dobrych intencjach instytucji mikrofinansowych i ich zainteresowaniu
obecnością etyki w prowadzonej przez nie działalności.
Sformułowanie dobrych praktyk w obszarze mikrofinansów zostało podjęte
w 2004 r. na szczycie G8 i skutkowało wydaniem Kluczowych Zasad Mikorofinansów. Na tej podstawie Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) przygotowała Wytyczne w zakresie dobrych praktyk (Good Practice Guidelines) odnoszące się do następujących kwestii34:
 osoby biedne nie potrzebują wyłącznie kredytu, lecz różnych instrumentów finansowych,
 mikrofinanse są potężnym instrumentem walki z biedą, oznaczają budowanie segmentu finansów dla osób biednych i powinny stać się integralną częścią systemu finansowego danego państwa, także w wymiarze lokalnym,
 zrównoważenie finansowe instytucji finansowych jest konieczne, by dotrzeć do bardzo dużej liczby osób ubogich,
 mikrokredyty nie zawsze są jedynym narzędziem walki z biedą, duże
znaczenie mają także usługi niefinansowe,
 pułapy stóp procentowych mogą ograniczać dostęp osób biednych do
kredytów,
 rolą rządów jest tworzenie warunków do świadczenia usług finansowych,
a nie dostarczanie ich w sposób bezpośredni,
 fundusze donatorów nie powinny konkurować z kapitałem sektora prywatnego,
 podstawową barierą rozwoju mikrofinansów jest brak wystarczającej infrastruktury (czynnika instytucjonalnego i ludzkiego),
 mikrofnanse lepiej spełniają swoje funkcje, gdy wyniki ich działalności
są transparentne.
Good Practice Guidelines for Funders of Microfinance mają charakter zasad operacyjnych dla pracowników instytucji mikrofinansowych, donatorów
i inwestorów wnoszących swój kapitał, lecz przede wszystkim kadry zarządzającej, która obmyśla koncepcję, projektuje, wdraża i monitoruje programy poprawiające dostęp do usług finansowych osób ubogich.

34

Szerzej: CGAP, Good Practice Guidelines for Funders of Microfinance, Microfinance
Consensus Guidelines, October 2006, 2nd edition, Consultative Group to Assist the Poor/World
Bank, 2006, https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Consensus-Guidelines-Good-PracticeGuidelines-for-Funders-of-Microfinance-Oct-2006.pdf [dostęp: 23.04.2016].
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Aspekty zewnętrzne

Świadomość istnienia sektora mikrofinansów powoduje istotne zwiększenie
wpływu na klientów mikrofinansów i zakres, w jakim instytucjom mikrofinansowym udaje się osiągać swoje cele. Oprócz celu gospodarczego, ważny jest
również cel społeczny, który ma najbliższe związki z etyką. Obydwa cele bazują
na głównym aspekcie, którym jest wpływ mikrofinansów na redukowanie ubóstwa. Połączenie to stało się przedmiotem debaty, szczególnie od czasu integracji mikrofinansów z zestawem pozostałych instrumentów zwalczania ubóstwa
w Milenijnych Celach Rozwoju (Millennium Development Goals, MDG35)36.
Różne badania podjęły temat wpływu mikrofinansów na ograniczenie ubóstwa
i jednej z głównych kwestii: operacji celowania. Aby ograniczyć ubóstwo, należy przede wszystkim otworzyć dostęp do usług mikrofinansowych osobom ubogim i ekonomicznie nieaktywnym. Wyniki są jednoznaczne: instytucje mikrofinansowe skupiając się na osobach biednych, ale aktywnych ekonomicznie, zostawiają na marginesie osoby ekstremalnie biedne. Niektóre instytucje mikrofinansowe, chcąc przeciwdziałać tej sytuacji, wprowadzają specjalne zasady przyznawania pożyczek najbiedniejszym, polegające na sprawdzaniu np. stanu
i wielkości powierzchni miejsca zamieszkania, jakości wyżywienia, częstotliwości i wielkości przychodów w gospodarstwie domowym. Analiza taka może
spowodować, że instrumenty finansowe będą ukierunkowane rzeczywiście na
najbiedniejszych.
Wspomniany już Grameen Bank określa siebie „bankiem dla ubogich”, a za
swoją podstawową misję uważa „wsparcie ubogich przy pomocy kompleksowych usług finansowych, aby mogli wykorzystać swój potencjał i wyrwać się
z zaklętego kręgu biedy”37. U podstaw działania banku leży bezwarunkowe
przeświadczenie, że „kredyt jest prawem człowieka”38 oraz że „ubóstwo jest
zagrożeniem dla pokoju”39, co przejawia się w działaniu całej organizacji. Grameen Bank nie tylko udziela mikrokredyty osobom ubogim, lecz oferuje także
możliwości oszczędzania poprzez posiadaną ofertę depozytów, programów
oszczędnościowych oraz emerytalnych.

35

http://www.undp.org [dostęp: 23.04.2016].
W Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez przywódców 189 państw
na Szczycie Milenijnym w 2000 r., sformułowano Osiem Milenijnych Celów Rozwoju i przyjęto
zobowiązanie do spełnienia ich przez społeczność międzynarodową do 2015 r. Pierwszym z celów
jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu (Eradicate extreme poverty and hunger).
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Grameen Bank 2008, Annual Report, s. 1.
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M. Yunus, Credit for Self-Employment: A Fundamental Human Right, Grameen Bank,
1987, s. 4.
39
M. Yunus, Poverty Is a Threat to Peace – The Nobel Prize Lecture, 2006, s. 2–3,
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/press.html (Consulted: December 2006).
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M. Yunus definiuje „mikrokredyt” jako kredyt udzielany przez Grameen
Bank (lub instytucje wypełniające podobną misję) na następujących zasadach40:
 kredyt jest prawem człowieka, nie można odmówić kredytu z tego powodu, że ktoś jest zbyt biedny,
 celem kredytu jest pomoc osobom ubogim, zwłaszcza kobietom, aby mogły przezwyciężyć ubóstwo,
 kredyt nie jest udzielany w oparciu o pisemne umowy, procedury prawne
czy zabezpieczenia – podstawą jest zaufanie, a zasady udzielania i spłaty kredytu są proste i łatwe do zapamiętania,
 kredyt jest oferowany w celu samozatrudnienia lub podjęcia działalności
zarobkowej przez osoby ubogie, nie może być wykorzystany na cele konsumpcyjne (kredyty na cele mieszkaniowe oraz edukacyjne są rozumiane także jako
powiększające możliwości zarobkowe kredytobiorcy),
 w modelu Grameen Banku, pożyczki lub kredyty udzielane są przez organizacje non-profit lub instytucje finansowe tworzone głównie przez ubogich41.
Badania dotyczące społecznego wpływu mikrofinansów pokazują, że rośnie
liczna samozatrudnionych wśród klientów mikrofinansów i poprawia się sytuacja warunków życia dzieci (lepsze żywienie, dostęp do kształcenia). Efekt ekonomiczny może zatem trwać w symbiozie z efektem społecznym. Te same wyniki zostały dostrzeżone także przez Bank Światowy, który podkreśla, że
w większości przypadków mikropożyczka ma pozytywny wpływ m.in. na szanse, przychody, wzmocnienie społeczne. Mikrofinanse mogą być zatem drogą do
poprawy warunków życia, jednakże przy spełnieniu minimalnych wymogów
etycznych, które nie mogą być ignorowane.
3. MIKROFINANSE A TWORZENIE KAPITAŁU FINANSOWEGO,
LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO

Zwalczając ubóstwo można wykorzystywać różnorodne narzędzia i metody
oraz oddziaływać na różne wymiary życia człowieka. Najczęściej analizie i ocenie poddaje się trzy wymiary kapitału:
 finansowy – wartość netto aktywów finansowych, będących w posiadaniu
jednostki,
40

E. Janikowska, Grameen Bank jako przykład…, s. 268–269.
W przypadku instytucji finansowych, których akcjonariuszami nie są pożyczkobiorcy,
oprocentowanie kredytów utrzymywane jest na poziomie, który ma zapewnić przede wszystkim
długoterminowe samofinansowanie się programu, raczej niż zyski inwestorom. Grameen Bank
stara się utrzymywać oprocentowanie kredytów na poziomie zbliżonym do oprocentowania
w sektorze banków komercyjnych; rynkowa stopa oprocentowania jest traktowana jako stopa
referencyjna.
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 ludzki – posiadane umiejętności, które pozwolą wygenerować wpływy
finansowe (zgromadzona wiedza, odpowiadająca ukończeniu określonego etapu
edukacji),
 społeczny – więzi społeczne i pragnienie podejmowania działań dla
wspólnego dobra42.
Weryfikacja etycznego wydźwięku mikrofinansów w wymiarze praktycznym, wymaga analizy wszystkich trzech typów kapitału.
Najbardziej rozpoznawalnym produktem mikrofinansów jest mikrokredyt:
niewielka pożyczka, która oferowana osobom biednym i zainwestowana w odpowiednią działalność, pozwala zwiększyć ich kapitał finansowy. Niektóre badania przedstawiają ograniczone dowody na to, że mikrofinanse przyczyniają się
do wzrostu dochodu (Hulme i Mosley 1996). Jeśli już, to wzrost ten jest zależny
od wielkości otrzymanych środków – większe kwoty pożyczki mogą być zainwestowane w działalność na większą skalę, która z kolei zapewni większe przychody w przyszłości. Najbiedniejsi pożyczkobiorcy raczej nie zbudują w sposób
znaczący swojego kapitału. Według innych opinii (Khandker 2005) dostęp do
mikrofinansów przyczynia się istotnie do ograniczenia ubóstwa, co jest szczególnie widoczne na przykładzie kobiet. Pozytywne efekty dotyczą nie tylko pożyczkobiorczyń, ale korzysta na tym cała lokalna społeczność. Z pewnością
mierzenie wpływu mikrofinansów na redukcję ubóstwa nie jest proste, a wyizolowanie efektu wynikającego z zastosowania mikrokredytu jest szczególnie
trudne (Armendariz i Morduch 2005). Efektywność mikrokredytu w tworzeniu
kapitału finansowego zależy także od wysokości oprocentowania. Jeśli jest ono
wysokie większa akumulacja kapitału stanie się raczej udziałem pożyczkodawcy
niż pożyczkobiorcy. Kwestia odsetek to zwykle temat bardzo kontrowersyjny
– często mówi się w tym kontekście o zarabianiu instytucji finansowych kosztem ubogich (Hudon 2006). Mikrokredyt może być także postrzegany jako „mikro-zadłużenie” (Hulme 2000). Przeznaczenie go na cele konsumpcyjne, zamiast
na inwestycje nie przyniesie pozytywnych efektów kapitałowych w przyszłości,
a nieodpowiedzialne kredytowanie ze strony instytucji mikrofinansowych może
doprowadzić do negatywnych efektów także w wymiarze społecznym43. Z pewnością nie można jednoznacznie stwierdzić, że mikrokredyt polepsza kapitał
finansowy pożyczkobiorców. Pozytywny efekt będzie zależał od poziomu ich
przychodów, przeznaczenia pożyczki oraz oprocentowania wymaganego przez
pożyczkodawcę.
Niektóre instytucje mikrofinansowe nie tylko kredytują, lecz także oferują
liczne usługi niefinansowe, określane jako „mikrofinanse plus”. Panuje bowiem
opinia, że sam kredyt nie wystarczy by walczyć z ubóstwem i potrzebne jest
jeszcze wsparcie pożyczkobiorców w obszarze edukacji czy ochrony zdrowia.
42
A. Vanrose, Is Microfinance and Ethical Way to Provide Financial Services to the Poor?,
„Ethics and Economics” 2007, vol. 5(1), s. 4.
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Podejście instytucjonalne w tym zakresie raczej umniejsza znaczenie dodatkowych usług, koncentrując się na aspektach zrównoważenia działalności, mając
na uwadze ograniczanie kosztów. Z kolei zwolennicy doktryny państwa opiekuńczego optują za szerszym pakietem usług finansowych i okołofinansowych.
Z przeprowadzonych badań wynika np., że usługi edukacyjne towarzyszące
mikrokredytom wpływają nie tylko na wzrost poziomu kapitału ludzkiego pożyczkobiorców, ale także ich dzieci. Wzrost wpływów pieniężnych może także
spowodować chęć zdobywania wiedzy na kolejnych wyższych poziomach
kształcenia (Maldonado, Gonzalez-Vega, Romero 2002).
W kwestii tworzenia kapitału społecznego należy zauważyć, że wiele instytucji mikrofinansowych wykorzystuje odpowiedzialność zbiorową jako formę
zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Presja współpożyczkobiorców z grupy jest uważana za jeden z głównych powodów skuteczności mikrofinansów.
Krytycy tego podejścia uważają, że mikrofinanse wykorzystują stosunki społeczne by uzyskać wyższe wskaźniki spłaty i redukować koszty administracyjne.
Ostatnie badania pokazują, że społeczne stosunki mogą ulec pogorszeniu w sytuacji zaległości w spłacie któregoś z członków grupy, a zaufanie przyjaciół
i sąsiadów szybko przekształca się w brak zaufania. W ten sposób mikrofinanse
mogą negatywnie oddziaływać na kapitał społeczny (Karlan 2005). W ostatnim
czasie obserwuje się trend odchodzenia od pożyczek grupowych. Coraz więcej
instytucji mikrofinansowych zaczyna stosować podejście indywidualne, jeśli
doświadczenia wskazują na wiarygodność klienta. Takie podejście ani nie kreuje
kapitału społecznego, ani go też nie eksploatuje44.
Na przykładzie Grameen Banku widoczne jest nie tylko budowanie kapitału
finansowego, lecz także kapitału społecznego (tworzone są grupy i centra), promowanie rozwoju umiejętności przywódczych (coroczny wybór liderów grup,
wybór członków zarządu wśród kredytobiorców) oraz rozwój kapitału ludzkiego
w odniesieniu do indywidualnych osób (kredytobiorcy uczą się podejmowania
decyzji i przedsiębiorczości)45. Te pozytywne efekty odnoszą się także do sytuacji kobiet. W świetle wielu badań, analizujących przykład Grameen Banku,
znacznie wzrosła pozycja kobiet w „rodzinach Grameen”. Biorąc pod uwagę, że
Bangladesz to konserwatywny kraj muzułmański, gdzie kobiety stanowią najmniej respektowaną grupę społeczną, nie jest to bez znaczenia. Dzięki poprawie
swojej samooceny i sytuacji majątkowej kobiety, nazywane nawet „aktywem
ekonomicznym” rodziny, stają się bardziej niezależne od mężów i ich rodzin.
We wsiach, gdzie działa Grameen Bank status społeczny kobiety jest obecnie
wyższy, co przejawia się np. w46:
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 zmniejszeniu się wskaźnika analfabetyzmu wśród kobiet na wsi,
 częstszym dysponowaniu własnym kapitałem lub majątkiem przez kobiety (np. ziemią),
 częstszym udziale kobiet w podejmowaniu decyzji dotyczących rodziny,
 rzadszych przypadkach padania przez kobiety ofiarą przemocy w rodzinie,
 lepszych relacjach kobiet z mężem i rodziną męża, a nawet zmniejszeniu
się wskaźnika rozwodów.
Badania wykazały także związek pomiędzy działaniami socjalnymi Grameen
Banku (wsparciem pozafinansowym) a wzrostem kapitału ludzkiego, który
z kolei przekłada się na wzrost dochodów rodziny i budowanie kapitału finansowego47.
4. GRANICE I WYPACZENIA IDEI MIKROFINANSÓW

Obok entuzjazmu, jaki wywołały mikrofinanse, warto wspomnieć o głosach
krytycznych odnoszących się do tej koncepcji. Najczęściej powtarzającym się
głosem krytyków jest brak możliwości empirycznego udowodnienia wpływu
mikrokredytów na poprawę jakości życia ubogich oraz przekraczanie przez nich
progu ubóstwa. Trudno jednak znaleźć w literaturze dowody empiryczne tezy
przeciwstawnej.
Zadaniem mikrofinansów jest stworzenie połączenia pomiędzy mikropożyczką, profesjonalną działalnością i samozatrudnieniem, jako droga do pozytywnego wpływu na warunki życia klientów. W kontekście tej misji społecznej
można dopytywać o efektywność instytucji mikrofinansowych w obszarze
wpływu na standardy życia osób ubogich. Chociaż ideą mikrofinansów jest
w pierwszej kolejności zrównoważenie społeczne, to jednak nie bez kontekstu
finansowego i zrównoważenia ekonomicznego, które także pozostają kluczowe.
Dążenie do wyników społecznych i finansowych prowadzi do debaty czy mają
one w stosunku do siebie charakter komplementarny. W świetle wyników różnych badań, zaprezentowanych poniżej, stawia się tezę, że efektywność instytucji mikrofinansowych w walce z ubóstwem i zbaczanie z kursu zwiększa znaczenie wyników finansowych.
Wpływ mikrofinansów na ubóstwo

Programy mikrofinansowe dążą, co do zasady, do dostarczania usług finansowych osobom wykluczonym z tradycyjnego sektora bankowego. Jednak okazuje się, że polityka instytucji mikrofinansowych ukierunkowana na osoby najbiedniejsze jest rzadkością. Większość z nich uważa, że charakter oferowanych
47
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przez nie instrumentów nie interesuje klasy wyższej, która sama wykluczyłaby
siebie z tego typu usług. Instytucje te mają w ofercie także instrumenty skierowane tylko do osób ubogich i pozostaje zatem pytanie czy chcą dotrzeć do osób
naprawdę biednych.
Studia przeprowadzone w Boliwii miały na celu porównanie poziomu ubóstwa klientów pięciu różnych instytucji mikrofinansowych, z których wszystkie
deklarowały politykę kredytowania osób najbiedniejszych. Badania wykazały,
że pod względem poziomu życia grupa osób będących obiektem zainteresowania
instytucji mikrofinansowych wcale nie różniła się od grupy osób nie będących
przedmiotem takiego zainteresowania. Stwierdzono ponadto, że oferowane programy nie obejmowały osób najbiedniejszych, lecz tych, które są blisko poziomu minimum socjalnego. Poddaje to w wątpliwość rzeczywisty wpływ mikrofinansów na redukowanie ubóstwa. Badania przeprowadzone na północno-wschodnich terenach wiejskich w Tajlandii, oceniały wpływ dwóch programów
mikrofinansowych. Pomimo tego, że obydwa deklarowały chęć walki z biedą,
w centrum zainteresowania programów byli najbogatsi mieszkańcy wsi i to oni
otrzymali mikropożyczkę. Zdarzały się osoby, które wykorzystywały swoją
sytuację socjalną by pożyczyć więcej niż inni. Żaden z mieszkańców nie miał
świadomości, że programy te miały na celu wsparcie osób najbiedniejszych.
Obok błędów w strategiach i zarządzaniu instytucjami mikrofinansowymi wskazuje się także na niedostatki mikrofinansowania, wynikające z mitów narosłych
wokół sukcesu tego sektora finansów. Są nimi częstokroć wygórowane i nierealistyczne oczekiwania beneficjentów48.
Nadmierne koszty oprocentowania

Przez długi okres mikrofinanse postrzegane były jako sektor niszowy i niepołączony z rynkami finansowymi. Wiele instytucji mikrofinansowych powstało
przy zasileniu ze środków dotacji rządowych. Próbowano także udowodnić, że
możliwe jest oferowanie usług finansowych osobom ubogim, zapewniając
zrównoważenie i dochodowość. Minione dwudziestolecie pokazało, że sektor
ten zmienił się w produkt komercyjny: chęć dotarcia do jak największej liczby
klientów, wywołała w instytucjach mikrofinansowych działalnie według logiki
banków komercyjnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych i rezygnowanie z publicznego dotowania. Zaczęło pojawiać się wiele prywatnych
funduszy inwestycyjnych, niektóre instytucje mikrofinansowe zaczęły emitować
swoje instrumenty na giełdach papierów wartościowych, co pokazuje, że zyskowność wygrała z aspektem społecznym Nieodłączne ryzyka powiązane
48
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Press, Sterling (VA) 2011, s. 49.
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z tymi procesami są różne, najbardziej istotne jest to, które wpływa na nadmierne koszty oprocentowania.
W obszarze mikrofinansów dostrzega się także korupcję i rosnące dążenie
do zysku wśród instytucji mikrofinansowych, zwłaszcza tych, w których inwestorami są duże banki komercyjne. Znane są przypadki pobierania lichwiarskich
odsetek od mikropożyczek w wysokości 100 procent rocznie, znacznego ubożenia beneficjentów mikropożyczek i popadania w spiralę długów. Podkreśla się,
że instytucje mikrofinansowe nie powinny być „inwestycjami przynoszącymi
zysk” dla inwestorów – wtedy będzie można w pełni wykorzystać ich potencjał
dla rozwoju społecznego i gospodarczego49.
Fala krytyki dotknęła mikrofinanse w 2010 r., kiedy to w Indiach (w stanie
Andhra Pradesh) wielu ubogich50 popełniło samobójstwa z powodu niemożności
spłacenia długu. Padało również stwierdzenie, że dłużnicy często byli – i są
– zachęcani do samobójstwa, gdyż w takiej sytuacji dług spłaci ubezpieczyciel.
Zdarzenia te opisywane były w kontekście mikrokredytu M. Yunusa i Grameen
Banku, jednak za te tragiczne wydarzenia odpowiadała SKS Microfinance – inna
instytucja mikrofinansowa. Od 1998 r. funkcjonowała ona jako organizacja non-profit, jednak dynamiczny rozwój sprawił, że przekształciła się w typową instytucję finansową, pozyskała inwestora komercyjnego, a w 2010 r. weszła na giełdę, zyskując kolejnych inwestorów nastawionych na zysk51.
PODSUMOWANIE

Mikrofinanse są postrzegane jako odpowiedź na nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, która wywołała jednak etyczny niepokój. Instytucje mikrofinansowe twierdzą, że walczą z ubóstwem przez dostarczanie usług finansowych,
jednak często oferowanie tego dostępu jest ich głównym celem. Przeobrażenia,
które zaszły w ruchu mikrofinansowym jeszcze bardziej podkreśliły dylematy
towarzyszące mikrofinansom. Kiedy organizacje mikrofinansowe przekształcają
się w instytucje finansowe, dążąc do finansowego zrównoważenia, maksymalizacja zysków staje się głównym celem, a walka z ubóstwem schodzi na drugi
plan.
Na podstawie przeprowadzonego studium podstawowej, ogólnie dostępnej
literatury przedmiotu, związanej z rolą, istotą oraz kontekstem etycznym działania instytucji sektora mikrofinansów można stwierdzić, że pojawienie się tego
sektora z pewnością ma swoje uwarunkowania etyczne i z etycznymi wyzwaniami sektor ten boryka się nieustannie. Funkcjonowanie instytucji mikrofinan49

H. Sinclair, Confessions of a Microfinance Heretic: How Microlending Lost Its Way and
Betrayed the Poor, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2012, s. 85.
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sowych naznaczone było chęcią uwzględnienia aspektów etycznych. Istnieje
podstawa do tego, aby uznać, że mikrofinanse odchodzą obecnie od swojej misji, co uzależnione jest od praktycznych ograniczeń i roli etycznych rozważań
w planowaniu strategicznym w instytucjach tego sektora.
Analiza i ocena rozwoju sektora mikrofinansów na przestrzeni ostatnich lat
z pewnością uwidacznia istotne znaczenie tego obszaru finansów w walce
z ubóstwem. Z pewnością jednak uznanie tego narzędzia za jedyne i niepowtarzalne dla tego celu jest błędne. Coraz częściej podważa się etyczne aspekty
mikrofinansów. Nowe wyzwania stojące przed tym sektorem powodują, że zwolennicy jego istnienia muszą zastanowić się nad konsekwencjami zachodzących
zmian, wyciągnąć wnioski i wprowadzić w życie nowe narzędzia zapobiegające
możliwemu dryfowaniu tego sektora w niepożądanym kierunku – oddalaniu się
od pierwotnej idei przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i społecznemu.
Powiązania mikrofinansów z etyką prawdopodobnie mogą sprawić, że zwolennicy mikrofinansów skupią się na poprawie dostępu do usług finansowych dla
najbiedniejszych, wprowadzaniu nowych narzędzi i stworzeniu wspólnych
prawnych podstaw dla mikrofinansów, jednolitych norm i zasad. Nie umniejszając dobrej woli ze strony sektora mikrofinansów, należy uznać w tym zakresie
przede wszystkim głównie wyzwanie dla etyki.
BIBLIOGRAFIA
Alińska A., Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, „Monografie i Opracowania” 2008, nr 558, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Anderloni L., Access to Bank Account and Payment Services, [w:] L. Anderloni, M. D. Braga,
E. M. Carluccio (red.) New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored
Products for Untapped Markets, Springer–Verlag, Berlin–Heidelberg 2007.
CGAP, Good Practice Guidelines for Funders of Microfinance, Microfinance Consensus Guidelines, October 2006, 2nd edition, Consultative Group to Assist the Poor/World Bank, 2006,
https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Consensus-Guidelines-Good-PracticeGuidelines-for-Funders-of-Microfinance-Oct-2006.pdf.
Combating Poverty and Social Exclusion 2010 edition, A Statistical Portrait of the European
Union 2010, Eurostat Statistical Books, European Union 2010.
Dichter T., Harper M., The Commercialization of Microfinance: Resolution or Extension Poverty?,
[w:] Confronting Microfinance: Undermining Sustainable Development, Kumarina Press,
Sterling (VA) 2011.
Dowla A., Barua D., The Poor Always Pay Back. The Grameen II Story, Kumarian Press, Bloomfield (CT) 2006.
Everret S., The Global Financial Crisis and Microfinance, http://www.microcapital.org.
Fila J., Mikrofinanse a wykluczenie finansowe i społeczne – polityka i instrumenty, [w:] G. Borys,
A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013,
nr 311.
Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Directorate-General for
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of
Migration, Streamlining of Social Policies, European Commission, March 2008.

68

Joanna Fila

Grameen Bank 2008, Annual Report.
Janikowska E., Grameen Bank jako przykład przedsiębiorstwa społecznego, „Prakseologia” 2010,
nr 150.
Janikowska E., Społeczny wymiar bankowości na przykładzie Grameen Bank, „Prakseologia”
2012, nr 153.
Janusz B., „Mons Pius” Ormian Lwowskich, Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa,
Lwów 1928.
Kempson E., Whyley C., Kept Out or Opted out? Understanding and Combating Financial Exclusion, The Policy Press, Bristol 1999.
Ledgerwood J., Microfinance Book. An Institutional and Financial Perspective, World Bank,
Washington 1998.
Mikołajczyk B., Kurczewska A. (red.), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa 2011.
Pluskota P., Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.
Sen A., Development as Freedom, Anchor Books, New York 1999.
Sinclair H., Confessions of a Microfinance Heretic: How Microlending Lost Its Way and Betrayed
the Poor, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2012.
Stiglitz J., Ethics, Market and Government Failure, And Globalization, Paper presented to the Vatican Conference at the Pontifical Academy of Social Sciences, Casina Pio IV, 2–6 May 2003.
The History of Microfinance, http://www.globalenvision.org/library.
Vanrose A., Is Microfinance and Ethical Way to Provide Financial Services to the Poor?, „Ethics
and Economics” 2007, vol. 5(1).
Wilber Ch., Economics and Ethics, [w:] J. B. Davies, D. Wade, U. Maki, The Handbook to Economic Methodology, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1998.
Yunus M., Credit for Self-Employment: A Fundamental Human Right, Grameen Bank, 1987.
Yunus M., Poverty Is a Threat to Peace – The Nobel Prize Lecture, 2006,
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/press.html (Consulted: December 2006)
Złote czasy lombardu. Pożyczki bez procentu, „Echo”, rok IX, nr 109.

ETHICAL ASPECTS OF MICROFINANCE

Abstract: Microfinance has become a major development tool over the past decades.
The objective of microfinance institutions is to provide financial services such as microcredits/
microloans to the very poor who lack access to mainstream financial services provision. Social
and financial exclusion regards poor persons that do not have easy access to traditional banking
services. Microfinance is supposed to bridge this financial gap.
The aim of the paper is to examine the ethical nature of the relationship between
the microfinance institution and the borrower, particularly in the process of commercialization.
The ability of the microfinance to effectively reduce poverty is not yet clear, and it generates some
unresolved ethical questions. The impact on poverty is defined in this paper in the background of
financial, human and social capital. In this broad sense, microfinance may have positive as well as
negative effects on poverty.
Keywords: microfinance, microcredit, poverty, microfinance institutions.
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Streszczenie: Podstawę wielu teorii ekonomicznych, w tym głównie neoklasycznej oraz teorii
podejmowania decyzji (zwłaszcza szeroko stosowanej teorii oczekiwanej użyteczności), stanowi
naczelny postulat racjonalności – maksymalizacji własnych korzyści. Jednak wiele zachowań
ekonomicznych dotyczy interakcji między ludźmi, m.in. zawierania umów i kontraktów. Dla trwałości funkcjonowania procesów ekonomicznych, w których podstawą są właśnie umowy i kontrakty, niezbędne jest wzmocnienie ich systemem zasad moralnych. Celem niniejszego rozdziału jest
wskazanie na możliwości wykorzystania dylematu więźnia w analizie i kształtowaniu etycznych
zachowań w działaniach ekonomicznych wymagających interakcji między ludźmi poprzez omówienie wybranych eksperymentów opisanych w literaturze. Przebieg i wyniki tych eksperymentów
pokazują, jak racjonalne postępowanie każdego z uczestników gry prowadzi do suboptymalnych
wyników, zaś kierowanie się racjonalnością grupową, spójną z teoriami etycznymi pozwala na
osiągnięcie wyników optymalnych, zarówno z punktu widzenia interesów indywidualnych, jak
i grupowych. Motywy postępowania mogą być uzasadnione zarówno na gruncie teorii deontologicznych, jak i teleologicznych. Ćwiczenie i analiza szeregu eksperymentów wykorzystujących
dylemat więźnia mogłoby przyczynić się do lepszego zrozumienia sensu racjonalnego postępowania i towarzyszących mu zasad moralnych, zwłaszcza w kontekście konfliktu interesów indywidualnych i grupowych.
Słowa kluczowe: dylemat więźnia, teoria gier, etyka, moralność, racjonalność.

WSTĘP

Podstawę wielu teorii ekonomicznych, w tym głównie neoklasycznej oraz
teorii podejmowania decyzji (zwłaszcza szeroko stosowanej teorii oczekiwanej
użyteczności), stanowi naczelny postulat racjonalności – maksymalizacji własnych korzyści. Jednak wiele zachowań ekonomicznych dotyczy interakcji między ludźmi, m.in. zawierania umów i kontraktów. Dla trwałości funkcjonowania
procesów ekonomicznych, w których podstawą są właśnie umowy i kontrakty,
niezbędne jest wzmocnienie ich systemem zasad moralnych. Przejawem tego są
np. kodeksy etyczne wprowadzane w korporacjach. Ważną kwestią jest, czy
pracownicy korporacji rzeczywiście identyfikują zapisane w tych kodeksach
zasady jako własne, czy rozumieją ich sens w kontekście interesów własnych
i grupowych.
Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie na możliwości wykorzystania
dylematu więźnia w analizie i kształtowaniu etycznych zachowań w działaniach
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ekonomicznych wymagających interakcji między ludźmi. Dylemat więźnia,
jeden z najbardziej znanych problemów teorii gier, jest popularnym narzędziem
do analizy zachowań ekonomicznych, społecznych i psychologicznych.
Walorem pracy jest zebranie, analiza i przedstawienie wybranych, wartościowych badań we wskazanej powyżej dziedzinie. Kryterium selekcji było
wskazanie specyfiki zależności występującej między racjonalnością indywidualną i grupową przez pryzmat zasad moralnych i teorii etycznych. Przebieg i wyniki opisanych eksperymentów pokazują, jak racjonalne postępowanie każdego
z uczestników gry prowadzi do suboptymalnych wyników, zaś kierowanie się
racjonalnością grupową, spójną z teoriami etycznymi pozwala na osiągnięcie
wyników optymalnych, zarówno z punktu widzenia interesów indywidualnych,
jak i grupowych.
Pierwsza część rozdziału zawiera zarys teoretycznych problemów racjonalności i moralności, jak również motywów psychologicznych w ekonomii.
W drugiej, wykorzystując opisane w literaturze eksperymenty, przedstawiono
analizę problemu dylematu więźnia w kontekście racjonalności indywidualnej
i grupowej oraz zasad moralnych i teorii etycznych.
1. RACJONALNOŚĆ I MORALNOŚĆ – ZARYS TEORII

Modele teoretyczne stosowane w finansach i wynikające z nich zachowania
obserwowane na rynkach finansowych i w szeroko rozumianej działalności gospodarczej, mają swoje podstawy w neoklasycznej teorii ekonomii. Uzasadnieniem dla ludzkiego postępowania jest skupienie się na własnym interesie i dążeniu do maksymalizacji osobistych korzyści. Adam Smith, twórca ekonomii klasycznej uważał, że siłą napędową gospodarki jest interes własny. W tym kontekście często przytaczany jest fragment z jego dzieła: „Nie od przychylności rzeźnika, piwowara, czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości
o własny interes. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu i nie
mówimy im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach”1. Choć za
główny mechanizm powstrzymujący nieograniczony egoizm i chciwość,
A. Smith uważał konkurencję, to jednak w swoim drugim ważnym dziele2 wskazywał na ważność tzw. etyki sympatii w postępowaniu ludzi, przez którą rozumiał zdolność współprzeżywania cudzych uczuć i ich wartościowania. Choć
A. Smith nie określał normatywów dobra i zła i nie tworzył zwartego zbioru
zasad etycznych, to było dla niego oczywiste, że ludzie odbierają pewne działa1

A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s. 21–22.
2
A. Smith, Teoria uczuć moralnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989; Warto
zauważyć, że było to chronologicznie (1759) dzieło wcześniejsze od Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776).
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nia jako dobre a inne za złe i na tej podstawie dokonują ich ocen moralnych.
Poza tym zdecydowanie wyznawał zasadę priorytetu dobra ogólnospołecznego
nad dobrem prywatnym. To wszystko świadczyło o złożoności motywów ekonomicznych działalności ludzi w rozumienia A. Smitha3.
W dalszym rozwoju teorii ekonomii wybiórczo wykorzystywano założenia
przyjęte przez A. Smitha, przyjmując jako podstawę działanie ukierunkowane na
własny interes i pomnażanie osobistego bogactwa. Kwestie moralne i psychologiczne pozostały przez wiele lat całkowicie pominięte w normatywnym opisie
działania ekonomicznego ludzi.
Teoria oczekiwanej użyteczności przedstawiona najpierw przez D. Bernoulliego w 1738 r., a następnie sformalizowana przez J. von Neumanna i O. Morgensterna w 1944 r.4, stała się podstawą teorii racjonalnego wyboru we współczesnej ekonomii i finansach. Racjonalność ekonomiczna opiera się na pięciu
aksjomatach użyteczności kardynalnej (kompletności, przechodniości, ciągłości,
niezależności i wyniku zupełnie pewnego)5, zdefiniowanych pierwotnie przez
J. von Neumanna i O. Morgensterna. Dodatkowym aksjomatem jest twierdzenie o dążeniu do maksymalizacji bogactwa (z racjonalnego, finansowego
punktu widzenia lepiej jest mieć więcej pieniędzy niż mniej). Założeniem działalności homo oeconomicus jest też stwierdzenie, że przestrzegając powyższych aksjomatów, człowiek potrafi dokonać racjonalnych wyborów spośród
wielu alternatyw6.
Analiza decyzji podejmowanych przez ludzi wykazała jednak, że często zachowują się oni nieracjonalnie, nie przestrzegając aksjomatów teorii oczekiwanej użyteczności7. Dotyczy to zwłaszcza zasady stałości i spójności preferencji.
Problem niestosowania się ludzi do założeń o racjonalności działania w ekonomii dostrzegł H. Simon, który wprowadził pojęcie ograniczonej racjonalności8.
Wynika ona z prostego faktu, że ludzie nie są w stanie przetwarzać wszystkich
informacji (ze względu choćby na ich ilość, niekompletność, koszt przetwarzania) i w wielu sytuacjach posługują się prostymi regułami decyzyjnymi (heurystykami), które często prowadzą do nieoptymalnych, ale zadowalających decy-

3
Interesującą, kompleksową analizę twórczości A. Smitha przeprowadził G. Szulczewski
w pracy: G. Szulczewski, Krytyka „etyki sympatii” i „problem A. Smitha” w świetle lektury Teorii
uczuć moralnych, „Prakseologia” 2015, nr 157, t. 1.
4
J. von Neumann, O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton
University Press, Princeton (NJ) 2007.
5
J. Kozielecki, Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
6
T. E. Copeland, J. F. Weston, Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley,
New York 1988, s. 80
7
Szereg ciekawych przykładów można znaleźć np. w pracy: T. Zaleśkiewicz, Psychologia
ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
8
H. A. Simon, Models of Man: Social and Rational, Wiley, New York 1957.
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zji. G. Gigerenzer i P. M. Todd9 zwrócili uwagę, że ludzie podejmują decyzje
w oparciu o proste heurystyki, szybkie i oszczędne, a ich wybór nie zależy od
logicznej spójności, ale od realizacji praktycznych celów i adaptacyjności do
danej sytuacji i warunków otoczenia (postępowanie racjonalnie ekologicznie)10.
Dalsze próby wyjaśnienia braku racjonalności w podejmowaniu decyzji doprowadziły do powstania psychologicznej teorii decyzji. Do rozwoju zainteresowania wpływem czynników behawioralnych na podejmowanie decyzji przyczyniły
się zwłaszcza wyniki badań D. Kahnemana i A. Tversky’ego11. Na ich gruncie
powstała teoria perspektywy badająca wpływ czynników psychologicznych
(emocji, sposobów formułowania przewidywań i konstruowania preferencji) na
podejmowanie decyzji, zwłaszcza tych o charakterze finansowym. Podstawą tej
teorii jest założenie, że wybory ludzi są niestałe i zależą od kontekstu12, zwłaszcza od tego, czy podejmujemy decyzję w warunkach ponoszenia strat, czy
w sytuacji osiągania zysków13.
Do znaczenia roli własnego interesu i egoizmu w teorii A. Smitha, a jednocześnie znaczenia zasad etycznych w gospodarce powrócił A. Sen. Pisząc o racjonalności wyborów zauważał, że muszą istnieć przekonujące relacje między
celami i zamiarami postępowania i samo pojęcie użyteczności jest niewystarczające do analizy ekonomicznych zachowań14. Argumentował, że w zachowaniach
ekonomicznych ludzi (wymianie dóbr) musi istnieć pewne zaufanie. Wracając
do wspomnianego cytatu z dzieła A. Smitha, A. Sen zauważał, że konsumenci
kupując wyroby rzeźnika, piwowara, czy piekarza ufają, że są one odpowiedniej
jakości, a surowce, z których zostały wyprodukowane nie zostały wymienione
na gorsze. Z kolei producenci muszą mieć zaufanie do konsumentów, licząc na
określony popyt z ich strony. Poza tym, oprócz dóbr prywatnych, w gospodarce
9

G. Gigerenzer, P. M. Todd, Simple Heuristics That Make Us Smart, Oxford University
Press, New York 1999.
10
Na kwestię stosowania heurystyk uwzględniających problemy moralne zwrócił uwagę
C. R. Sunstein wskazując na ich często małą wiarygodność i podatność na błędy.
11
D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,
„Econometrica” 1979, no. 47, s. 263–91.
12
Interesującą z punktu widzenia wyborów moralnych, ilustracją efektu obramowania, czyli
uzależnienia podjęcia decyzji od sposobu przedstawienia sytuacji decyzyjnej jest „problem choroby azjatyckiej” opisany przez A. Tversky’ego i D. Kahnemana w pracy: A. Tversky, D. Kahneman,
The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, „Science” 1981, no. 211(4481), s. 453–458.
13
Podobne zachowanie, jak w eksperymentach D. Kahnemana i A. Tversky’ego zostało zaobserwowane w kwestii etyki podatkowej np. w badaniach opisanych w pracy: O. Chang,
D. Nichols, J. Schulz, Taxpayer Attitude Toward Tax Audit Risk, „Journal of Economic Psychology” 1987, no. 8, s. 299–309. Znacznie częściej na oszustwo podatkowe decydowali się podatnicy
rozliczający się z urzędem skarbowym w sytuacji konieczności dopłaty podatku niż mający już
nadpłatę. Ci pierwsi działali w obliczu strat i podejmowali ryzyko, ci drudzy znajdowali się
w sytuacji osiągnięcia zysku i wykazywali awersję do ryzyka.
14
A. Sen, Rational Behaviour, [w:] J. Eatwell, M. Milgate (red.), The New Palgrave: Utility
and Probability, W. W. Norton, New York 1990, s. 198–216.
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i społeczeństwie mamy do czynienia z dobrami publicznymi, wspólnymi dla
wszystkich, jak np. czyste środowisko. Produkcja takich dóbr nie jest motywowana egoizmem i korzyściami osobistymi. Nie sposób zatem wyobrazić sobie funkcjonowania społeczeństwa, w którym wszyscy obywatele kierowaliby się wyłącznie maksymalizacją osobistych korzyści. Ponadto zawsze istnieje pewna grupa
osób motywowanych w swoim postępowaniu chęcią czynienie dobra dla innych15.
W szerszym społecznym kontekście włączenia zasad moralnych do organizacji społeczeństwa warto nawiązać do Th. Hobbesa, który w opublikowanym
w 1651 r. Lewiatanie16 przedstawił teorię umowy społecznej. Według niej, ludzie kierują się wyłącznie własnym interesem i egoizmem, co prowadzi do nieustannego konfliktu, stanu natury będącego walką o przetrwanie. W oczywisty
sposób taka sytuacja bardzo utrudnia realizację celów poprzez brak zabezpieczenia korzyści płynących ze współpracy. W interesie każdego człowieka jest
opanowanie tego chaosu, aby móc bezpiecznie realizować swoje cele. Można to
osiągnąć poprzez dokonanie racjonalnego wyboru, polegającego na ustanowieniu struktur władzy oraz wprowadzeniu zasad moralnych. Zasady te powinny
dotyczyć: ograniczeń w dążeniu do realizacji wyłącznie własnych interesów oraz
uwzględniania wzajemnych korzyści oraz zaufania. Właśnie osiąganie wzajemnych korzyści jest kluczową cechą moralności. Dla Th. Hobbesa moralność jest
rodzajem kontraktu, umowy kooperacyjnej, którą strony zawierają w celu realizacji własnych interesów. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest honorowanie
warunków umowy przez wszystkie strony.
Opis stanu natury i umowy społecznej przedstawione przez Th. Hobbesa oraz
ogólnie, możliwe współzależności występujące między racjonalnym ekonomicznie postępowaniem a zasadami moralnymi są interesującym obszarem zastosowań
teorii gier. Do analizy skutków wyborów indywidualnych i społecznych w warunkach współpracy lub nie uczestników gry (stron umowy), można wykorzystać
m.in. jeden z najbardziej znanych problemów teorii gier, dylemat więźnia.
2. DYLEMAT WIĘŹNIA JAKO PROBLEM ETYCZNY

Teoria gier umożliwia modelowanie podejmowania decyzji (wybór strategii) w sytuacjach, w których uczestnicy (gracze) zachowują się świadomie
i racjonalnie, dążąc do podjęcia optymalnych decyzji. Konsekwencje działań
podejmowanych w danej sytuacji zależą od działań pozostałych uczestników,
dlatego podejmując decyzję dany uczestnik musi przewidywać decyzje pozostałych uczestników zakładając racjonalność ich postępowania. W teorii gier anali15
A. Sen, Does Business Ethics Make Economic Sense?, „Business Ethics Quarterly” 1993,
vol. 3, issue 1.
16
Th. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,
Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.
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zie podlegają głównie sytuacje konfliktu interesów uczestników oraz sytuacje,
w których interesy są zbieżne, ale z racjonalnego punktu widzenia niemożliwe
jest uzgodnienie podejmowanych decyzji17.
Teoria gier znalazła szerokie zastosowania w ekonomii, biologii, ewolucyjnej, socjologii, naukach politycznych. Teoria gier jest wykorzystywana również
w etyce do m.in. badania funkcjonowania teorii umowy społecznej18 oraz wytwarzania i uwzględniania norm moralnych w interakcjach racjonalnie działających podmiotów19.
Klasycznym, często cytowanym w odniesieniu do różnych dziedzin, problemem teorii gier jest dylemat więźnia20. W problemie tym dostępne strategie
określić można jako działanie kooperacyjne, na rzecz wspólnego dobra oraz
działanie egoistyczne, wyłącznie na własną korzyść.
Historia przedstawia sytuację dwóch mężczyzn zatrzymanych przez policję,
podejrzanych o współudział w popełnieniu przestępstwa. Brak jednak dostatecznych dowodów na ich winę. Zostali oni umieszczeni w osobnych pomieszczeniach. Każdego z nich poinformowano, że jeśli tylko jeden z nich się przyzna
i będzie zeznawać przeciw drugiemu, wówczas ten, który się przyznał zostanie
uwolniony, zaś ten drugi zostanie skazany na 20 lat więzienia. Jeśli obaj się
przyznają, każdy z nich otrzyma karę 5 lat więzienia. Jeśli żaden się nie przyzna,
wówczas każdy z nich otrzyma karę roku więzienia za wykroczenie. Macierz
wypłat w postaci ilości lat do odsiedzenia w więzieniu przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Macierz wypłat w dylemacie więźnia
Decyzja podejrzanego B

Decyzja
podejrzanego A

Przyznać się

Nie przyznać się

Przyznać się

(–5, –5)

(0, –20)

Nie przyznać się

(–20, 0)

(–1, –1)

Źródło: opracowanie własne.
17
Szersze omówienie różnych aspektów teorii gier można znaleźć np. w pracy: M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach
społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
18
Pionierska publikacja w tej dziedzinie szeroko wykorzystująca teorię gier to praca:
D. Gauthier, Morals by Agreement, Clarendon Press, Oxford 1986, w której (jak również w innych
pracach) D. Gauthier nawiązywał do teorii umowy społecznej Th. Hobbesa.
19
W pracy: B. Skyrms, The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure, Cambridge
University Press, Cambridge 2004, do analiz wykorzystana została ewolucyjna teoria gier.
20
Pierwotnie problem dylematu więźnia został sformułowany przez dwóch pracowników
RAND Corporation, Dreshera i Flooda w 1950 r. natomiast później został sformalizowany przez
Alberta Tuckera.
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Strategiami dominującymi tzn. najlepszymi ze wszystkich możliwych strategii, niezależnie od decyzji, jaką podejmie drugi gracz, jest strategia „Przyznać
się”. Równowaga Nasha, czyli sytuacja, w której żaden z graczy nie może poprawić swojego wyniku poprzez jednostronną zmianę wybranej strategii, jest
w tym przypadku osiągnięta wtedy, gdy każdy z podejrzanych przyzna się do
winy. Natomiast punkt (–1, –1), będący optimum Pareto, nie jest punktem równowagi, gdyż każdy z podejrzanych może wtedy poprawić swoją sytuację zmieniając jednostronnie swoją decyzję i przyznać się do winy zdradzając współtowarzysza. W tej grze każdy gracz może zyskać zdradzając drugiego (jeśli ten nie
zmieni swojej strategii). Jeśli obaj zdradzają się nawzajem, wówczas obaj stracą
w porównaniu z wyborem strategii kooperacyjnej, nieprzyznawania się. Dylemat
więźnia ilustruje konflikt pomiędzy racjonalnością indywidualną (obaj podejrzani się przyznają) prowadzącą do równowagi Nasha, a racjonalnością grupową
(współpracą, obaj podejrzani się nie przyznają) prowadzącą do optimum Pareto.
Szersze rozumienie dylematu więźnia i znaczenia poszczególnych elementów macierzy wypłat, również w kontekście etycznym, zawiera tab. 2.
Tabela 2. Macierz wypłat w uogólnionym dylemacie więźnia
Decyzja B
N

T

N

(KN, KN)

(PN, SBNA)

T

(SANB, PN)

(NT, NT)

Decyzja A

N – przyznanie się do winy, brak współpracy (zdrada), nieprzestrzeganie umowy, nieetyczne
postępowanie, nadużycie zaufania drugiej osoby;
T – nieprzyznanie się do winy, współpraca, przestrzeganie umowy, etyczne postępowanie,
zaufanie do drugiej osoby;
KN – konsekwencje jednoczesnego postępowania N przez obie osoby;
PN – pokusa dla postępowania N;
NT – nagroda za jednoczesne postępowanie T przez obie osoby;
SBNA (SANB) – strata dla B (A) wynikła z postępowania N przez A (B), w przypadku
dylematu więźnia SBNA = SANB.
Źródło: opracowanie własne.

Prostą ekonomiczną ilustracją powyższego problemu może być sytuacja,
w której dwa przedsiębiorstwa działają na tym samym rynku, którego wartość
oceniana jest perspektywicznie na 100 mln zł w przypadku przeprowadzenia
odpowiednich działań marketingowych. Załóżmy, że podział tego rynku zależy
od wydatków marketingowych każdego przedsiębiorstwa, które mogą wynieść
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7 mln lub 10 mln zł (osiągnięcie sprzedaży na poziomie 100 mln zł łącznie jest
możliwe zarówno, poprzez wydatek 7 mln zł, jak i 10 mln zł przez każde
z przedsiębiorstw). Jeśli koszty marketingu w obu przedsiębiorstwach będą takie
same, wówczas udział w rynku będzie też równy (50 mln zł). Przedsiębiorstwo,
które wyda więcej będzie mogło przejąć 80% rynku. Przedsiębiorstwa mogą
współpracować i zawrzeć umowę w kwestii wydatków marketingowych (zakładając, że nie skutkuje to naruszeniem prawa antymonopolowego). Rentowność
sprzedaży każdego przedsiębiorstwa wynosi 30%. Macierz wypłat dla tego
przykładu zawiera tab. 3.
Tabela 3. Macierz wypłat (zysk/strata w mln zł) dla przykładu dwóch przedsiębiorstw
w zależności od wielkości wydatków marketingowych
Firma B
Wydatek 10 mln zł

Wydatek 7 mln zł

Wydatek 10 mln zł

(5, 5)

(14, –1)

Wydatek 7 mln zł

(–1, 14)

(8, 8)

Firma A

Źródło: opracowanie własne.

Najlepszym rozwiązaniem dla obu przedsiębiorstw jednocześnie jest przeznaczenie na marketing mniejszej kwoty 7 mln zł. Wymaga to jednak przestrzegania umowy (formalnej bądź nie) i wzajemnego zaufania. Konsekwencje nierespektowania umowy przez obie strony skutkują gorszym wynikiem, a pokusa,
żeby to zrobić i zwiększyć wydatki, a tym samym udział w rynku i zysk jest duża.
Zachowanie uczestników w prostej wersji jednookresowej dylematu więźnia
jest przewidywalne – zdecydowana większość tego typu sytuacji kończy się
wyborem strategii prowadzących do równowagi Nasha. Znacznie ciekawsze są
bardziej złożone sytuacje bazujące na iterowanej (wielookresowej) rozgrywce.
Są to okoliczności bardziej realistyczne, uwzględniające fakt, że człowiek lub
przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym środowisku, w którym wzajemne
relacje są częste, a ich konsekwencje mają znaczenie dla kolejnych okresów.
Robert Axelrod21 przeprowadził eksperyment komputerowy dla wyłonienia najlepszej strategii w iterowanym dylemacie więźnia. Poprosił ekspertów z teorii
gier o nadesłanie programów komputerowych z różnym strategiami dotyczącymi
sytuacji, której macierz wypłat została przedstawiona w tab. 4.
W pierwszej rundzie eksperymentu testowano 14 strategii, w drugiej 52
(po znanych wynikach pierwszej rundy dołączono dodatkowe bardziej skompli21

R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.
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kowane strategie). Każda strategia została skonfrontowana ze wszystkimi pozostałymi w grach liczących 200 iteracji (okresów). W obu rundach zwyciężyła
strategia wet za wet polegająca na rozpoczynaniu gry od kooperacji, a w kolejnych iteracjach na wyborze takiej strategii, którą wybrał drugi gracz w poprzedniej iteracji22.
Tabela 4. Macierz wypłat w eksperymencie R. Axelroda, iterowanym dylemacie więźnia
Gracz B
Zdrada

Współpraca

Zdrada

(1$,1$)

(5$, 0$)

Współpraca

(0$, 5$)

(3$, 3$)

Gracz A

Źródło: R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.

Z obserwacji R. Axelroda wynikało, że najlepsze strategie charakteryzowały
się czterema cechami:
 przyjaznością – współpracuj, nigdy nie zdradzaj pierwszy,
 odwzajemnianiem – reaguj natychmiast na zachowanie drugiej strony,
w przypadku zdrady stosuj odwet i zdradzaj w następnej iteracji, w przypadku
współpracy – współpracuj,
 brakiem zazdrości – nie myśl o tym, żeby osiągnąć lepszy wynik niż druga strona, skoncentruj się na maksymalizacji swojego wyniku, a najlepszą drogą
do tego celu jest założenie i promowanie współpracy,
 przejrzystością – nie szukaj skomplikowanych i wyrafinowanych strategii
starając się przewidywać ruch drugiej strony; tylko strategia systematycznej
współpracy może być lepsza od strategii wet za wet.
Wyniki eksperymentu R. Axelroda wykazały, że strategie altruistyczne miały znaczną przewagę nad strategiami egoistycznymi i że współpraca może prowadzić do równowagi w horyzoncie wielookresowym. Zasadniczo to właśnie
długotrwałość relacji, a nie zaufanie jest podstawą współpracy. Zwracał na to
uwagę D. Gauthier twierdząc, że moralność pojawia się w sposób naturalny
w wyniku ciągłej interakcji osób zorientowanych na własny interes. Wykształcenie się norm moralnych staje się racjonalnym etapem budowy społeczeństwa,
korzystnym dla wszystkich jego członków.
Warto dodać, że w ramach kolejnego eksperymentu R. Axelrod przeprowadził „ewolucyjny” konkurs strategii polegający na zwielokrotnianiu typów po22

Warto zauważyć, że taka strategia odpowiada niskiemu poziomowi skali rozwoju moralnego Kolberga, w stadium przedkonwencjonalnym.
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szczególnych strategii w kolejnej rundzie, w zależności od wyników danej strategii w rundzie poprzedniej. Z każdą kolejną rundą (generacją) pewne strategie
stawały się coraz liczniejsze, inne coraz rzadsze. Ponownie najlepsze okazały się
strategie typu wet za wet, charakteryzujące się przyjaznością, dążeniem do
współpracy, ale jednocześnie reagujące na zdradę drugiej strony23.
Autorami interesującego eksperymentu symulacyjnego wykorzystującego
założenia iterowanego dylematu więźnia, ale wzbogaconego o różne strategie
interakcji i postaw etycznych są R. Hill i A. Watkins24.
Stu wirtualnych uczestników zostało przydzielonych do dwóch rywalizujących grup przedsiębiorstw (każda grupa składała się z pięciu przedsiębiorstw,
każde reprezentowane było przez 10 agentów). W pięćdziesięciu iteracjach,
losowo wybrani agenci z obu grup przedsiębiorstw rozgrywali między sobą grę
(wchodzili w interakcję podejmując decyzję o współpracy lub zdradzie) zgodnie
z macierzą wypłat w eksperymencie R. Axelroda (por. tab. 4). W eksperymencie
uwzględniono trzy etyczne orientacje przedsiębiorstw oraz pięć typów uproszczonej moralności osobistej agentów reprezentujących te przedsiębiorstwa. Typy
moralności były następujące:
 altruista – zawsze współpracujący niezależnie od zachowania przeciwnika w poprzedniej interakcji,
 realistyczny altruista – współpracujący, jeśli w ostatnich pięciu interakcjach przeciwnicy współpracowali co najmniej dwa razy, zdradzający w przeciwnym razie (w początkowej fazie symulacji, przy braku dostatecznej historii
interakcji, realistyczny altruista zawsze współpracował),
 wet za wet – agent zawsze odwzajemniający zachowanie przeciwnika
z poprzedniej interakcji,
 realistyczny egoista – działający symetrycznie w stosunku do realistycznego altruisty tj. zdradzający, jeśli w ostatnich pięciu interakcjach przeciwnicy
zdradzali co najmniej dwa razy, w innym przypadku współpracujący (w początkowej fazie symulacji, przy braku dostatecznej historii interakcji realistyczny
egoista zawsze zdradzał),
 egoista – zawsze zdradzający niezależnie od zachowania przeciwnika
w poprzedniej interakcji.
23

W dwudziestolecie publikacji wyników eksperymentów R. Axelroda zorganizowano konkurs, w którym wyniki okazały się odmienne – wygrały strategie faworyzujące zdradę. Wynikało
to jednak z faktu, że dopuszczono możliwość zgłaszania wielu programów (strategii) przez jednego uczestnika. Zespół z Uniwersytetu w Southampton zgłosił kilkadziesiąt programów, które
działały różnie w zależności od tego, czy przeciwnikiem był „swój”, czy „obcy” program, maksymalizując wygrane w rozgrywkach między sobą i starając się minimalizować wyniki przeciwników w rozgrywce z „obcymi” programami.
24
R. Hill, A. Watkins, The Impact of Personal and Organizational Moral Philosophies
on Marketing Exchange Relationships: A Simulation Using the Prisoner’s Dilemma Game,
„Journal of Business Ethics” 2005, no. 62, s. 253–265.
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W części symulacji dopuszczalna była zmiana moralności agenta w zależności od orientacji etycznej reprezentowanej przez przedsiębiorstwo. Wyróżniono trzy orientacje:
 neutralną – agent zmieniał swoje postępowanie w interakcjach w kierunku moralności reprezentowanej przez najlepiej zarabiających agentów w jego
przedsiębiorstwie,
 etyczną – agent zmieniał swoje postępowanie w interakcjach w kierunku
moralności najlepiej zarabiających agentów w jego przedsiębiorstwie pod warunkiem, że byli to altruiści,
 nieetyczną – agent zmieniał swoje postępowanie w interakcjach w kierunku moralności najlepiej zarabiających agentów w jego przedsiębiorstwie pod
warunkiem, że byli to egoiści.
Autorzy przeprowadzili szereg symulacji zmieniając proporcje agentów
o różnych typach moralności w przedsiębiorstwach oraz orientacje etyczne
przedsiębiorstw. Każda symulacja składała się ze stu rund (każda runda z pięćdziesięciu iteracji – interakcji wszystkich agentów obu grup przedsiębiorstw).
Wyniki eksperymentu okazały się generalnie zgodne z wynikami konkursu
R. Axelroda. Relatywnie (w zależności od scenariusza symulacyjnego) najlepsze
wyniki uzyskiwali agenci o umiarkowanych perspektywach moralnych z tendencją w kierunku zachowań altruistycznych. To spostrzeżenie dotyczyło również symulacji z uwzględnieniem różnych orientacji etycznych przedsiębiorstw.
W scenariuszu z orientacją etyczną oraz zróżnicowanymi zespołami agentów
w przedsiębiorstwach, bezwzględna przewaga przedsiębiorstw z początkową,
zwiększoną frakcją altruistów w stosunku do przedsiębiorstw ze zwiększoną
frakcją egoistów, była (zarówno pod względem łącznego dochodu, jak i końcowej liczby altruistów) wyraźnie większa niż przewaga przedsiębiorstw z początkową, zwiększoną frakcją egoistów w stosunku do przedsiębiorstw ze zwiększoną frakcją altruistów w scenariuszu z orientacją nieetyczną.
Dylemat więźnia pozwala na wypracowanie etycznych decyzji, zwłaszcza
w sytuacji, kiedy zachodzi konflikt między interesem indywidualnym i grupowym. Wykonywanie interesujących ćwiczeń i analizę procesu podejmowania
takich decyzji proponuje H. S. James25. Eksperymenty te są pewnym wariantem
dylematu więźnia z rozszerzoną liczbą uczestników (grupą). Jeden z nich polega
na podejmowaniu przez każdego członka grupy jednej z dwóch decyzji: głosowania „0” lub głosowania „1”. Wielkości wypłat dla każdego uczestnika w tym
ćwiczeniu przedstawia tab. 5.

25

H. S. James, Using the Prisoner’s Dilemma to Teach Business Ethics When Personal and
Group Interests Conflict, „Teaching Business Ethics” 1998, vol. 2(2), s. 211–222.
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Tabela 5. Wielkości indywidualnych wypłat dla głosujących
Liczba głosujących „0”

Wypłata dla głosującego „0”

Wypłata dla głosującego „1”

0

0

4

1

2

6

2

4

8

3

6

10

4

8

12

5

10

14

6

12

16

itd.

itd.

itd.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. S. James, Using the Prisoner’s Dilemma to
Teach Business Ethics When Personal and Group Interests Conflict, „Teaching Business Ethics”
1998, vol. 2(2)26.

Każdy z uczestników podejmuje decyzję o głosowaniu w sposób poufny
i w tym samy czasie. Wielkość wypłaty zależy od dwóch czynników: indywidualnego wyboru oraz od liczby głosujących „0”. Jak można zauważyć każdy
z uczestników ma pokusę, żeby głosować „1” i nadzieję, że inni będą głosować
„0”. To stanowi o konflikcie między interesem grupowym i indywidualnym.
Jeśli np. grupa liczyła 5 uczestników, z których 4 głosowało „0”, a jeden „1”,
wówczas głosujący „0” otrzymali po 8, zaś głosujący „1” otrzymał 12. Łączny
wynik grupy to 44. Gdyby wszyscy głosowali „0” każdy otrzymałby po 10,
w sumie 50. Warto też zauważyć, że gdyby dodatkowo jeszcze dwie osoby głosowały „1” (w sumie trzy z pięciu), wówczas otrzymałyby one tylko po 8,
a łączny wynik wyniósłby tylko 32. Traktując głosowanie „1”, jako postępowanie nieetyczne (brak współpracy) widać wyraźnie, że wpływa ono zarówno na
pogorszenie wyniku indywidualnego, a także, i to w znacznie większym stopniu,
na ogólny wynik grupy.
Powyższy przykład wskazuje na znaczenie i możliwość kształtowania
współpracy i zaufania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, czy ogólnie organizacji. Wypracowanie zasad etycznych w rzeczywistym funkcjonowaniu organizacji zwiększa efektywność jej działania. Jak zauważają M. Kaptein i J. Wempe27
kodeksy etyczne pozostają tylko słabo oddziałującym zbiorem zapisanych zdań,
zakazów i nakazów, jeśli nie stanowią odzwierciedlenia obserwowanych zachowań i wartości. Na problem rozbieżności między obserwacją wielu zachowań
nieetycznych w instytucjach finansowych a rosnącą liczbą instytucji posiadają26

Wielkości wypłat zostały nieco zmienione, bez wpływu na ideę ćwiczenia.
M. Kaptein, J. Wempe, Twelve Gordian Knots When Developing an Organizational Code
of Ethics, „Journal of Business Ethics” 1998, vol. 17, s. 853–869.
27
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cych kodeksy etyczne zwraca uwagę J. Dobson28. Jego zdaniem wynika to
z akulturacji, przejmowania systemu wartości moralnych przez pracowników
danej instytucji poprzez obserwację akceptowanych zachowań. Często mogą to
być wartości sprzeczne z wcześniejszą edukacją i doświadczeniem pracowników. Stąd niezbędne są programy szkoleniowe zmierzające do internalizacji
u pracowników norm postępowania zapisanych w kodeksach.
Niezwykle ważnym i złożonym aspektem analizy i wyjaśnienia dylematu
więźnia od strony etycznej jest kwestia motywów postępowania, rozpatrywana
zarówno na gruncie teorii teleologicznych, jak i deontologicznych. Z dotychczasowej analizy wynika, że głównym motywem postępowania w dylemacie więźnia jest racjonalne dążenie do maksymalizacji korzyści osobistych bądź grupowych. Działanie z perspektywy konsekwencjalizmu może prowadzić do osiągnięcia optimum Pareta (utylitaryzm), bądź nie (egoizm). Z perspektywy deontologicznej, przyjmując, że etycznym postępowaniem jest współpraca, trudno
jest znaleźć argumenty moralnie uzasadniające przeciwne postępowanie. Przekonany był o tym A. Sen podkreślając, że z pewnością żadna z osób nie chciałaby, żeby zdrada stała się uniwersalną praktyką, zaś aby taką była współpraca29.
Wydaje się to być zgodne z imperatywem kategorycznym Kanta i jest akceptowane przez większość badaczy. Jednak M. White30 zwraca uwagę, że warunkiem koniecznym byłoby wcześniejsze zobowiązanie do współpracy. W przypadku braku takiego zobowiązania sprawa jest dyskusyjna, gdyż skłonność do
myślenia wskazanego przez A. Sena jest bliższa słabszej, złotej regule etycznej
(„Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany”) niż imperatywowi kategorycznemu31. Poza tym zachowanie nieetyczne (brak współpracy) nie narusza
zasady promowania człowieczeństwa, gdyż (w przypadku braku wcześniejszego
zobowiązania) nie oznacza to wykorzystania drugiej osoby, potraktowania jej
jako środka do osiągnięcia własnych korzyści.
Podsumowując, warto zauważyć, że postępowanie nieetyczne (brak
współpracy) jest korzystne dla takiej osoby tylko wtedy, kiedy inni postępują
etycznie. Uogólniając, oszustwa, kradzieże opłacają się tylko wtedy, gdy inni
tego nie robią. Gdyby wszyscy oszukiwali i okradali się nawzajem szybko
doszliby do wniosku, że korzystniej dla wszystkich będzie tego nie robić32.

28

J. Dobson, Why Ethics Codes Don’t Work, „Financial Analysts Journal” 2003, vol. 59(6),
s. 29–34.
29
A. Sen, Choice, Orderings and Morality, [w:] S. Körner (red.), Practical Reason, Basil
Blackwell, Oxford 1974.
30
M. White, Kantian Ethics and the Prisoners’ Dilemma, „Eastern Economic Journal” 2009,
vol. 35, s. 137–143.
31
Kant krytykował złotą regułę etyczną, jako wynikającą z subiektywnej skłonności, a nie
obiektywnego i powszechnego obowiązku.
32
Stanowi to proste nawiązanie do teorii umowy społecznej Th. Hobbesa, por. s. 73.
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PODSUMOWANIE

Dylemat więźnia jest interesującym problemem pozwalającym na analizę
zachowań ekonomicznych rozpatrywanych z uwzględnieniem zasad etycznych.
Wprowadzenie takich zasad umożliwia osiągnięcie wyników optymalnych, zarówno z punktu widzenia interesów indywidualnych, jak i grupowych. Motywy
postępowania mogą być uzasadnione zarówno na gruncie teorii deontologicznych, jak i teleologicznych. W bardziej złożonych eksperymentach symulacyjnych (R. Axelroda oraz R. Hilla i A. Watkins) opartych na dylemacie więźnia
widoczne są w najlepszych rozwiązaniach również tendencje do szukania
współpracy, czyli zachowań etycznych opartych jednak na praktycznej zasadzie
odwzajemniania. Dylemat więźnia jest dobrym problemem do analizy i kształtowania zasad etycznych. Ćwiczenie i analiza szeregu eksperymentów wykorzystujących dylemat więźnia mogłoby przyczynić się do lepszego poznania problemów etycznych wśród studentów kierunków ekonomicznych i pracowników
korporacji. Prowadziłoby to do lepszego zrozumienia sensu racjonalnego postępowania i towarzyszących mu zasad moralnych, zwłaszcza w kontekście konfliktu interesów indywidualnych i grupowych.
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PRISONER’S DILEMMA AND ETHICAL DILEMMAS
Abstract: The basis of many economic theories is the fundamental postulate of rationality
– to maximize own’s self-interest. Many of the economic behaviors concern human interactions
eg. concluding agreements and contracts. For the sustainability of such economic system
it is necessary to strengthen it with a system of moral principles. The aim of the paper is to
indicate the possibility of using the prisoner’s dilemma in analyzing and shaping ethical behavior
through discussion of selected experiments described in the literature. They show how the rational
actions of each of the participants in the game lead to sub-optimal results, while following
collective rationality, consistent with ethics theories, allows to achieve optimum result, both from
the point of view of the individual and collective interests. Motives can be justified both on
the grounds of deontological and teleological theories. Exercise and analysis of a series of
experiments using the prisoner’s dilemma could contribute to a better understanding of the sense
of rational behavior and the accompanying moral principles, especially in the context of conflict
between individual and collective interests.
Keywords: prisoner’s dilemma, game theory, ethics, morality, rationality.
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CONSUMER CENTRITY W USŁUGACH BANKOWYCH

Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest ocena modelu client centrity jako sposobu osiągania kompromisu pomiędzy celami sprzedażowymi banków a przestrzeganiem etycznych standardów świadczenia usług bankowych. Oceniono, w jakim stopniu misselling jest efektem celowych
działań banków, a w jakim stopniu wynika z niedostosowania modelu sprzedaży bezpośredniej
usług bankowych i braku znajomości faktycznych potrzeb klientów. Przedstawiono rekomendacje,
w jakich kierunkach warto modyfikować standardy oferowania usług bankowych celem poprawy
relacji klientów z bankami oraz jakie działania należy podjąć wobec konsumentów celem ograniczania asymetrii informacji w relacji klient–bank.
W analizie zastosowano model strukturalny SEM uwarunkowań zaufania transakcyjnego do
banku. Misselling w bankowości często wynika z niedostosowania modelu sprzedaży bezpośredniej
usług bankowych do rzeczywistych sytuacji w placówkach bankowych i braku znajomości faktycznych potrzeb klientów. Model client centrity ogranicza ryzyko missellingu, ograniczając asymetrię
informacji. Rzeczywista orientacja na klienta pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy satysfakcją
klienta, rzetelnością doradcy bankowego a celami sprzedażowymi banku.
Słowa kluczowe: client centri, misselling, satysfakcja, sprzedaż, usługa bankowa

WSTĘP

Deficyt zachowań etycznych to jedno często z używanych określeń charakteryzujących obecny sposób sprzedaży usług bankowych1. Wzmocnienie i egzekwowanie zasad uczciwości kupieckiej to wyzwanie dla banków na najbliższe
lata2. Wynika to z przekonania, że nie ma dobrze funkcjonującego rynku bez
uczciwości kupieckiej, rozumianej jako obowiązek uczciwego traktowania konsumentów3. Zdaniem J. Pawlak praktyka na rynku odbiega od modelu, w którym
klient dokonując zakupu produktu finansowego jest zadowolony nie tylko
w momencie zakupu, ale także do końca trwania umowy4.
W ocenie Komisji Europejskiej sektor usług finansowych to jeden z 5 sektorów najbardziej problematycznych dla konsumentów. Wynika to z coraz bar*

Dr Marcin Idzik, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1
https://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1520040,Czy-polski-system-bankowy-trzebazmienic [dostęp: 20.11.2015].
2
http://konferencje.alebank.pl/wp-content/uploads/2015/09/prezentacja.lech_.kurkinski.pdf
[dostęp: 20.11.2015].
3
A. Jasser, Uczciwość kupiecka filarem wolnego rynku, Maszynopis wystąpienia, KUL
13.01.2015, Lublin 2015.
4
J. Pawlak, Interes klienta w relacji z dostawcą produktu, „Gazeta Finansowa” 2015, maj.
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dziej obfitej oferty, rosnącego skomplikowania rozwiązań, hermetycznego
i mało przystępnego języka. Problemów dostarcza także brak przejrzystości
opłat, nieuczciwe praktyki rynkowe, nadmiar informacji, deficyt wiedzy, misselling5. W efekcie media pełne są informacji o sfrustrowanych konsumentach,
a także o nagannych praktykach instytucji finansowych.
Banki powinny poprawić relacje z klientami, popracować nad etyką w zachowaniach biznesowych…. – to jeden z kluczowych wniosków wynikających
z badań pt.: Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?6. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Związku Banków Polskich, co oznacza, że
banki widzą potrzebę podjęcia działań naprawczych i modyfikacji w deficytowych obszarach własnej działalności. Wśród słabych stron polskiego systemu
bankowego najczęściej wymieniany jest brak orientacji na trwałe, partnerskie
relacje z klientami, nadmierna orientacja na zysk i krótkookresowe wyniki oraz
agresywna sprzedaż produktów bankowych. Tym samym na pytanie: W jakich
obszarach polski system bankowy wymaga zmian? najwięcej odpowiedzi ekspertów dotyczy poprawy edukacji finansowej klientów, etyki w zachowanych biznesowych banków oraz relacji z klientami7. Wnioski te ujawniają, że obecnie
główna linia napięć i nieporozumień ma miejsce przy zderzeniu kompetencji
i oczekiwań klientów banków ze sposobem sprzedażowym usług bankowych.
Usługi finansowe są najbardziej narażone na ryzyko strat związanych z deficytem kupieckiej uczciwości. Z badań The Cost of Poor Customer Service
w których wzięło udział 8 800 konsumentów z 16 krajów wynika, że straty sięgają 338,5 mld USD rocznie, w tym na pierwszym miejscu spośród wszystkich
badanych branż 42 mld USD przypadło na usługi bankowe. Szacuje się, że średnia wartość każdego straconego klienta w Polsce wynosi 145 euro rocznie.
M. Król wskazuje, że ochrona interesów konsumentów jest kluczowa dla
etyki prowadzenia biznesu i percepcji roli banku w społeczności8. Brak uczciwości uderza najsilniej w konsumentów, godzi w ich dobrobyt i poczucie sprawiedliwości, ale także uderza w dostawcę usługi, podważa zaufanie, tworzy
barierę dla rozwoju. Zdaniem M. Króla „…w żadnym sektorze zjawiska te nie są
tak widoczne i powszechne jak w sektorze finansowym, który z racji swojej
wagi jak i zaufania publicznego, powinien być wzorem uczciwości kupieckiej”.
R. Schiller, laureat Nagrody Nobla z ekonomii z 2013 r., wskazuje na konieczność budowy „moralnego fundamentu” w faktorze finansowym.
5
Aktualne trendy i rozwiązania w ochronie konsumenta na rynku usług finansowych w Europie i Polsce, Surdek M., Świderska E. – CMS Cameron McKenna, 2014.
6
https://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1520040,Czy-polski-system-bankowy-trzebazmienic [dostęp: 20.11.2015].
7
http://konferencje.alebank.pl/wp-content/uploads/2015/09/prezentacja.lech_.kurkinski.pdf
[dostęp: 20.11.2015].
8
M. Król, Miękkie oszustwa. Proceder narasta lawinowo, „Dziennik Gazeta Prawna”,
21.10.2014.
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O ile jednak dość powszechna jest opinia o potrzebie podjęcia działań naprawczych w zakresie etyki w działalności banków, o tyle nie jest dokładnie
zidentyfikowana geneza uwarunkowań deficytu zachowań etycznych banków.
Popularne określenie „presja na zysk” jest częstą oceną banków. Najczęściej
umyka jednak uwadze fakt, że konsumenci nabywając produkt finansowy realizują także swoją funkcję celu. Dla jednych jest to często efekt ekonomiczny9, dla
innych unikanie własnego zaangażowania w procesie zakupu usługi finansowej10. Określenia te są jednak na tyle ogólne, że nie ma nawet możliwości oceny
etapu, na którym dochodzi do sprzeczności interesu instytucji finansowej i interesu klienta. Nie ma także statystyk, które określałyby jednoznacznie skalę zjawiska i definiowały działania naprawcze adresowane zarówno wobec konsumentów jak i banków. Uczciwość kupiecka dotyczy obu stron transakcji, o czym
rzadko się wspomina, podkreślając rolę asymetrii informacji11. Na rynku usług
finansowych są jednakże sytuacje, w których w procesie sprzedaży usługi bankowej niewiedza konsumenta w połączeniu z niekompetencją doradcy stanowi
podstawowy czynnik ryzyka nadwyrężenia zaufania, niejednokrotnie prowadząc
do zjawiska missellingu12.
Celem opracowania jest odpowiedź na pytania: W jaki sposób można osiągnąć kompromis pomiędzy celami sprzedażowymi banku a satysfakcją klienta
i rzetelnością doradcy bankowego?; W jakim stopniu misselling jest konsekwencją celowych działań banków, a w jakim stopniu wynika z niedostosowania modelu sprzedaży bezpośredniej usług bankowych i braku znajomości faktycznych
potrzeb klientów?; W jakich kierunkach warto modyfikować standardy oferowania usług bankowych celem poprawy relacji klientów z bankami?; Jakie działania należy podjąć wobec konsumentów celem ograniczania asymetrii informacji w relacji klient–bank?
1. PRODUKT BANKOWY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dyskusja w obrębie etyki usług bankowych dotyczy w głównej mierze produktów oferowanych przez banki. Tymczasem konsumencka perspektywa najczęściej jako jedność traktuje jakość produktu oraz jakość usługi13. Charaktery9

M. Idzik, Opinie dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, Materiały konferencyjne, Forum Finansowania Nieruchomości Amron, Ożarów Mazowiecki
2014.
10
Konsumenci na rynku usług finansowych, UOKiK, 2014.
11
Przemówienie Davida Curie wygłoszone w Institute of Directors w Londynie w listopadzie
2013 r., https://www.gov.uk/government/speeches/the-new-competition-and-markets-authority-howwill-it-promotecompetition.
12
I. Ozimek, P. Łach, Ocena poziomu ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych,
„Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, R. 15, z. 37/4.
13
Audyt Bankowości Detalicznej 2015, TNS Polska, Warszawa 2015.
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stykę produktów bankowych można odszukać w wielu pracach zarówno teoretycznych, jaki empirycznych. Jednak z uwagi na niematerialny charakter produktu oraz rodzaj wzajemnego, zwykle długookresowego zobowiązania, ocena
jakości produktu bankowego sprawia trudność.
Przede wszystkim konsument i bank postrzegają jakość produktu bankowego w odmienny sposób. Wynika to z ich różnych oczekiwań w stosunku do
określonego produktu. Z punktu widzenia podmiotu oferującego produkt bankowy, jakość to „zdolność produktu do zaspokajania potrzeb konsumenta” oraz
zdolność produktu do realizacji celów biznesowych14. W tym świetle produkt
bankowy jest charakteryzowany zdefiniowanymi w karcie produktu parametrami. W ujęciu ekonomicznym z perspektywy banku jakość produktu „jest to stopień zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają z jego
potrzeb, dochodów i cen”15. Realia rynkowe są jednak bardziej skomplikowane,
a bliższe spojrzenie ujawnia złożoną strukturę tego problemu. W tym miejscu
należy zadać kluczowe pytanie, czym dla konsumenta jest produkt bankowy
wysokiej jakości? Odpowiedź wcale nie jest jednak tak oczywista. Fakt, iż produkt ma zaspakajać w dogodny sposób i w akceptowanej cenie określoną potrzebę funkcjonalną okazuje się być oczywistym oczekiwaniem konsumenta,
a niespełnienie tych wymagań skutkuje usunięciem oferenta z listy potencjalnych dostawców usługi16.
V. A. Zeithmal, A. Parasuraman i L. L. Berry określają jakość jako „realizację spełniającą lub przekraczającą oczekiwania nabywcy”17. Jakie jednak są
oczekiwania nabywcy produktu bankowego? W teorii zakres oczekiwań stawianych przez konsumenta może być definiowany poprzez strukturę produktu:
a) rdzeń produktu, zawierający podstawowe korzyści odnoszące się do potrzeb
nabywcy, b) produkt rzeczywisty, zaspokajający niezbędne minimum oczekiwań
nabywcy (cena, jakość, styl, marka) oraz c) produkt poszerzony, zawierający
dodatkowe korzyści dla potencjalnego nabywcy. Wszystkie te cechy w większym, lub mniejszym stopniu mają odpowiedzieć na potrzeby konsumenta. Takie podejście do oceny jakości produktu można określić jako techniczne, stanowiące odpowiedź na zasadnicze potrzeby konsumenta, które mogą być skwantyfikowane w karcie produktu. Również rywalizacja banków odbywa się najczęściej na poziomie produktu rzeczywistego w postaci konkurencji cenowej, bankowości mobilnej, dodatkowych usług, sieci bankomatów itp.

14

R. Karaszewski, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
15
B. Orzanowski, Ekonomiczne problemy jakości, „Ekonomista” 1969, nr 2.
16
M. Idzik, A. Gutkowska, Czy klientów stać na dobry produkt?, Materiały konferencyjne,
TNS Polska 2014.
17
K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
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Szacunek
dotrzymywanie obietnic, empatia, altruizm,
trwałe reguły współpracy
Rozumienie potrzeb
dopasowanie produktu do potrzeb, pomoc w podjęciu decyzji,
usługi dodatkowe
Dostępność
cena, bezpłatne bankomaty, zwrot części kosztów, sieć placówek,
bankowość internetowa, mobilna
Prawidłowe działanie
prawidłowe, bezpieczne operacje bankowe, kredyt, lokata, przelewy,
wpłaty, wypłaty itp.

Ważność w ocenie Jakości produktu

Jednak w przypadku produktu bankowego konsumencka definicja jakości
produktu wykracza znacznie poza techniczne parametry zawarte w ofercie18.
Konsumenci spontanicznie definiując czym jest produkt bankowy wysokiej jakości najczęściej podają przymiotniki, które wykraczają znacznie poza produkt
rzeczywisty, a także poza produkt poszerzony (schemat 1). Produkt bankowy
wysokiej jakości to taki który jest: przejrzysty, zrozumiały, oferowany według
czytelnych zasad, uczciwie, rzetelnie. To znacznie wykracza poza techniczne
aspekty oferty. Konsumenci oczekują zrozumienia ich potrzeb, szacunku, poważnego traktowania, przyjmując, że te oczekiwania znajdą egzemplifikację
właśnie w produkcie bankowym. Ta konsumencka definicja produktu bankowego wysokiej jakości wskazuje na potrzebę zmiany zakresu definicji produktu
bankowego poprzez przypisanie cech humanistycznych do technicznych parametrów produktów. W tym świetle nawet najlepiej technicznie sparametryzowany produkt nie będzie produktem wysokiej jakości jeśli nie będą mu towarzyszyły: przejrzystość, solidność, wiarygodność, uczciwość itp. Konsument kupując
produkt wysokiej jakości kupuje także sobie, dobre samopoczucie, szacunek
banku wobec klienta.

Schemat 1. Struktura produktu bankowego w opiniach klientów banków.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych, N = 1 000, próba ogólnopolska reprezentatywna III kw. 2014 r.

18

M. Idzik, A. Gutkowska, op. cit.
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W tym autorskim ujęciu rdzeń produktu to: zaspokojenie podstawowej potrzeby konsumenta poprzez prawidłowe i bezpieczne świadczenie usługi przez
bank. Produkt rozrzedzony to dostępność, parametry cenowe, bezpłatne bankomaty, zwrot części kosztów, sieć placówek, bankowość internetowa, bankowość
mobilna itp. Kolejny poziom w strukturze produktu bankowego stanowi rozumienie potrzeb klienta, którego wyrazem jest dopasowanie do potrzeb, doradztwo, pomoc w podjęciu decyzji. Najwyższy poziom składników budujących
produkt bankowy to szacunek, a w jego obrębie: dotrzymywanie obietnic, empatia, altruizm, trwałe reguły współpracy, prawdomówność (schemat 1). Obecnie
klienci oczekują czegoś więcej aniżeli tylko produktu rzeczywistego. Produkt
musi spełniać podstawowe wymagania funkcjonalne, ale również być dopasowany do potrzeb klienta, a także w szczególności zaspakajać potrzeby ochrony
interesu klienta i ważnych w jego życiu wartości.
Banki zachęcają do korzystania z usług prowadząc aktywne działania promocyjne, w tym związane ze sprzedażą bezpośrednią. Jednak w grupie klientów
banków objętych takimi działaniami najczęściej oferta oceniana jest jako niedopasowana do potrzeb i nieatrakcyjna (70%). Schemat 2 przedstawia ocenę oferty
banków w wymiarach: atrakcyjność i dopasowanie do potrzeb klienta. W tym
przypadku atrakcyjność jest rozumiana jako zdolność danej propozycji do zainteresowania konsumenta. Oferta nieatrakcyjna nie ma żadnych szans, aby stać
się dopasowaną do potrzeb klienta, a jednocześnie w 6% oferta jest postrzegana
jako atrakcyjna i niedopasowana. W 23% przypadków oferta jest postrzegana,
jako atrakcyjna i dopasowana do potrzeb.
Oferta
dopasowana

1%

23%

Oferta
nieatrakcyjna

Oferta
atrakcyjna

6%
70%

Oferta niedopasowana
Schemat 2. Percepcja oferty banków w grupie klientów indywidualnych objętych działaniami
promocyjnymi, w tym sprzedażą bezpośrednią
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych, N = 1 000, próba ogólnopolska reprezentatywna luty 2014 r.
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Poszczególne poziomy konsumenckiej definicji produktu wysokiej jakości
korespondują wprost z dwoma wymiarami jakości jakie zdefiniował A. Payne,
wyszczególniając jakość techniczną i funkcjonalną. Pierwsza z nich dotyczy
technicznego rezultatu procesu świadczenia usługi. Jest ona wynikiem procesów
operacyjnych i poprawnego działania systemu. Jakość techniczna odnosi się
w tym przypadku do prawidłowego działania i szeroko rozumianej dostępności
produktu. Jakości funkcjonalna jest zdaniem A. Payne wynikiem kontaktów
między świadczącym usługę a klientem. Ma ona o tyle ważne znaczenie, że dla
klienta istotny jest nie tylko efekt jaki uzyskał z związku z jakością techniczną
usługi, ale przede wszystkim kluczowy jest wynik kontaktów z usługodawcą
oraz to w jaki sposób został obsłużony. W tym przypadku personel bankowy
i sposób świadczenia usługi jest kluczowy dla realizacji oczekiwania zrozumienia potrzeb i szacunku. Podobne podejście traktowania jakości na dwóch poziomach jest prezentowane przez K. Mazurek-Łopacińską, gdzie podstawowy poziom dotyczy technicznych wymagań stawianych produktowi, a kolejne poziomy obejmują kształtowanie jakości we wszystkich fazach kontaktu z klientem19.

Pracownik

Bank

Tabela 1. Czynniki od których zależy dobra praktyka w stosunkach bank – klient – pracownik
Klient
zaufanie
staranność
rzetelność
równość
partnerstwo
nienaruszanie interesu klientów
dotrzymywanie umów
jasność, zrozumiałość, precyzja
zapewnienie informacji
rzetelność reklam
ochrona tajemnicy
szybkość rozpatrywania skarg
korzystanie z wiedzy
honor
odpowiedzialność za słowo
uprzejmość
taktowność
rzetelność informacji
udzielanie wyczerpujących informacji
chronienie tajemnicy

Bank
solidność
lojalność środowiskowa
uczciwa konkurencja
równość
wzajemność
prawdziwość i rzetelność informacji
trwałość umów
zakaz negatywnych reklam
polubowne rozstrzyganie sporów

staranność, sumienność
korzystanie z najlepszej wiedzy i woli
nieprzekraczanie norm ryzyka
dbałość o dobre imię i lojalność
korzystanie z wiedzy
honor i odpowiedzialność za słowo
chronienie tajemnicy bankowej
unikanie konfliktu interesów
zakaz czerpania osobistych korzyści
podnoszenie kwalifikacji
zawiadamianie o nagannych zachowaniach
innych pracowników

Źródło: W. Gasparski, Przyczynek do Zasad Dobrej Praktyki Bankowej, www.cbi.win.pl.
19

K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
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Przytoczone konsumenckie oczekiwania stawiane przez produktem bankowym wysokiej jakości nie są jednak nowością. Uwarunkowania te zostały skodyfikowane w postaci Zasad Dobrej Praktyki Bankowej20. Kluczową rolę
w relacji klient–bank odgrywa zaufanie, staranność, rzetelność, partnerstwo,
dotrzymywanie umów, jasność i zrozumiałość. Klienci banków charakteryzując
produkt bankowy wysokiej jakości mówią o tym samym co zostało spisane
w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej. Jednak w tym w tym miejscu zderzają
się dwa światy: klienta szukającego transparentnych i zaspokajających jego konkretne potrzeby rozwiązań, ze światem instytucji finansowej. Niestety zdarza
się, że instytucja finansowa oferuje nie to, co klientowi jest potrzebne, tylko
produkty, która sama uzna za odpowiednie na zasadach, które uzna za ekonomicznie efektywne.
2. ŹRÓDŁA MISSELLINGU I NISKIEJ JAKOŚCI W PROCESIE
BEZPOŚREDNIEJ SPRZEDAŻY USŁUG BANKOWYCH

Misselling to naruszanie norm etycznych oraz prawnych, które towarzyszą
procesom sprzedażowym. Dodatkowo wiąże się to ze świadomym wprowadzeniem klienta w błąd21. W ocenie KNF problem missellingu leży w prowizyjnym
systemie wynagradzania pracowników instytucji finansowych. W ocenie Arbitra
Bankowego problem tkwi w niedopełnianiu obowiązków informacyjnych wobec
klienta22. Z formalnego punktu widzenia każdy z wymienionych powyżej przypadków zakłada świadome działanie. Wyniki badań TNS Polska: „Jakość na
Bank” ujawniają jednak, że zjawisko nietrafnego wyboru produktu ma znacznie
szersze uwarunkowania23. Często nie jest wynikiem celowego działania, a rezultatem braku umiejętności, czy też braku zaangażowania po stronie pracowników
banku. Niezależnie jednak od intencji efekt jest ten sam – niezadowolenie klienta, często także poczucie bycia prowadzonym w błąd. Sam klient banku też najczęściej nie jest bez winy, gdyż podejmuje ryzyko moralne w związku z niedopełnieniem staranności zawieranych zobowiązań24.
Sprostanie wymaganiom klienta, zrozumienie go, a zwłaszcza oddanie
w jego ręce decyzji co do wyboru najwłaściwszych dla niego rozwiązań i podą20

W. Gasparski, Przyczynek do Zasad Dobrej Praktyki Bankowej, www.cbi.win.pl.
S. Wojnowska, Miss… co?!?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2015, nr 5.
22
J. Ochocki, Dobrze poinformowany klient to mniejsze ryzyko missellingu, „MF Bank”,
CPBiI, Warszawa 2014, nr 11.
23
H. Piotrowicz, P. Machała, Jakość na bank, TNS Polska, Warszawa 2014.
24
Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na
rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE,
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”).
21
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żanie przez banki za tymi wyborami stanie się kluczem do osiągnięcia wymiernych, finansowych wyników25. Jest to jednak związane z wieloma ryzykami,
z których najważniejsze to ryzyko missellingu. Kluczowe znaczenie ma w tym
przypadku przygotowanie i umiejętności personelu, a także stosowany w bankach model sprzedaży bezpośredniej26. Z perspektywy transakcji ryzyko missellingu jest dodatkowo tym większe im większa jest różnica pomiędzy zdefiniowanym przez Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE modelem przeciętnego konsumenta, a faktycznym stanem rzeczywistym. Orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości UE określa model przeciętnego konsumenta jako: dobrze poinformowany, uważny, ostrożny, świadomy, rozsądny, samodzielny, spostrzegawczy, krytyczny. Jednocześnie Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
zakłada, że przyjęcie wzorca konsumenta nieostrożnego, mało spostrzegawczego
byłoby przeszkodą dla handlu wewnątrz UE. Założenie to przyjmuje, że klient
jest przygotowany, samodzielny, rozsądny, a w szczególności gotowy na podjęcie decyzji o skorzystaniu lub nie z określonego produktu.
Ocenie tej przeczy jednak stan faktyczny (wykres 1). Dla przykładu 47%
klientów banków w Polsce nie potrafi ocenić bezpieczeństwa czy zyskowności
lokat bankowych, 12% nie rozumie oferty bankowej, 22% ze względu na swoją
niewiedzę nie czuje się komfortowo w relacji z bankiem, 59% posiada wiedzę
wystarczającą do korzystania z podstawowych produktów bankowych, natomiast 7% czuje się w relacji z bankiem jak równy z równym pod względem
kompetencji i wiedzy o usługach bankowych27.
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nie rozumiem oferty bankowej i zapisów
umów
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wystarczający do korzystania z podstawowych
usług i produktów bankowych
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równy z równym

7%

Wykres 1. Samoocena kompetencji indywidualnych klientów banków w Polsce w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Audyt Bankowości Detalicznej 2014, TNS Polska.

25

J. Kroc, Strategie dystrybucji w bankowości detalicznej według koncepcji Accenture, [w:]
Z. Jagiełło (red.), Wyzwania bankowości detalicznej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
– Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015.
26
J. Bartow, P. Sterwart, Markowa obsługa klientów, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
27
Audyt Bankowości Detalicznej 2014, TNS Polska, Warszawa 2014.
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W rzeczywistości sytuacja decyzyjna klienta jest także bardzo skomplikowana. Segmentacja (schemat 3) ujawnia, że 54% klientów banków należy do grupy
konsumentów o średniej lub wysokiej samodzielności w podejmowaniu decyzji
podczas zakupu produktu bankowego. Analizę oferty prowadzi 47% badanych.
Jednak tylko 31% klientów banków spełnia kryterium samodzielności w decyzjach oraz dodatkowo podejmuje analizę oferty banków. Pozostali oczekują
wsparcia ze strony personelu bankowego w obszarze podjęcia finalnej decyzji
(46%), albo w obszarze analizy oferty (53%) lub w obu tych obszarach (30%).
Wysoka samodzielność

31%
23%
Brak analizy
oferty

Analiza
oferty

16%
30%

Wysoka potrzeba pomocy
pracownika
Schemat 3. Segmentacja indywidualnych klientów banków ze względu na stopień analizy oferty
banku oraz samodzielności decyzyjnej konsumenta
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Machała, O zaufaniu, TNS Polska, Warszawa 2015.

Klienci banków najczęściej oczekują doradztwa i pomocy podczas wyboru
produktów finansowych, jednak preferowany przez konsumenta sposób wyboru
produktu najczęściej nie koresponduje z realnym scenariuszem, który ma miejsce w placówkach bankowych (wykres 2). Na przykładzie zakupu rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego konsumenci najczęściej oczekują (46%), aby
pracownik pomógł i wspólnie z konsumentem dokonał wyboru produktu bankowego28. Jedna trzecia konsumentów (32%) oczekuje jedynie prezentacji oferty
i jest gotowa samodzielnie dokonać wyboru. Jedna piąta (21%) oczekuje, że to
pracownik banku wskaże najlepszy produkt. Jest to jednocześnie wariant najmniej preferowany przez klientów, ale za to najczęściej stosowany przez pracowników banków (45%).
28

P. Machała, O zaufaniu, TNS Polska, Warszawa 2015.
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46%

24%

32%

21%

31%

45%

Wspólnie z pracownikiem
dokonałem wyboru konta

Pracownik przedstawił ofertę
i czekał, aż ja dokonam wyboru

To pracownik wskazał konto,
które dla mnie będzie najlepsze

Wykres 2. Preferencje konsumentów a faktyczny sposób wyboru produktu bankowego
w placówce banku
Źródło: P. Machała, Zagrożenia dla jakości usług bankowych, TNS Polska, Warszawa 2014.

Konsekwencje postępowania zilustrowanego wykresem 2 są tym większe,
im rzadziej pracownicy banków dokonują rozpoznania i analizy potrzeb klienta.
Z badań tajemniczy klient29 zrealizowanych przez TNS Polska na próbie
N = 1 550 placówek obejmując 21 marek banków okazuje się, że przeciętnie
w 52% badanych placówek bankowych pracownicy dokonują analizy potrzeb
klientów30. Są jednak marki banków, dla których wynik ten wynosi 38% i jest
jednocześnie najniższym na rynku, a także takie marki banków, które osiągają
spełnienie tego standardu w 72%. W ramach analizy potrzeb identyfikację stanu
obecnego w zakresie dotychczasowego korzystania przez klienta z produktów
bankowych prowadzi średnio 62% badanych placówek banków. Wynik dla najgorzej ocenionej marki banku wynosi 39% spełniania tego standardu, dla najlepiej ocenionej marki odpowiednio 93%. Oczekiwania klienta średnio identyfikowane były w 60% badanych placówek, a wyniki skrajne wynoszą odpowiednio 53% oraz 71%. Średnio w 32% badanych placówek pracownicy dokonywali
podsumowania potrzeb klienta i upewniali się, czy poprawnie zidentyfikowane

29

W badaniu tajemniczy klient (badanie „Jakość na bank”, TNS Polska) w 2013 r. wykonano
1 550 wizyt w placówkach 21 banków. Wylosowana próba stanowi ponad 20% ogólnej liczby
placówek własnych badanych banków. Placówki zostały wylosowane oddzielnie dla każdego
banku. Aktywność audytora była ograniczona do minimum i to, jakie informacje przekazał pracownikowi było ściśle uzależnione od pytań jakie zadawał pracownik, czyli analizy potrzeb
– trafności i zakresu zadawanych pytań. Oceniając każdą rozmowę audytor odpowiadał na około
100 pytań zamieszczonych w arkuszu oceny. Pytania zostały podzielone na bloki tematyczne,
które odpowiadały poszczególnym badanym obszarom i wskaźnikom.
30
H. Piotrowicz, P. Machała, Jakość na bank, TNS Polska, Warszawa 2013.
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zostały oczekiwania klienta. W tym przypadku rozstęp spełniania standardów
pomiędzy markami banków wynosi od 14% do 72% (wykres 3).
W przypadku prezentacji oferty standardy średnio spełnia 56% badanych
placówek banków, pozostając w przedziale od 37% do 80%. Mniej niż połowa
pracowników spełnia standard określany jako zaangażowanie w obsługę klienta
(45%), przy czym wynik najniższy wynosi 18% spełniania tego standardu,
a najwyższy 80%. Nie lepiej jest ze sposobem prezentacji oferty. W tym przypadku standard średnio spełnia 52% badanych placówek, a wyniki skrajne wynoszą od 38% do 74%.
Odsetek spełnienia standardu obsługi
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Wykres 3. Ocena realizacji standardów obsługi klienta w 21 bankach w Polsce w 2013 r.
Źródło: opracowania własne na podstawie: H. Piotrowicz, P. Machała, Jakość na bank, TNS
Polska, Warszawa 2013.

Z innych badań przeprowadzonych w 2014 r. przez ten sam zespół badaczy
wynika, że nie wszyscy klienci, idąc do placówki banku mogą liczyć na wsparcie ze strony pracownika obsługi31. Efektem co piątej rozmowy jest to, że wychodząc z oddziału klient miał jeszcze większy problem z wyborem odpowiedniego dla siebie produktu niż przed przekroczeniem progu placówki. Najlepiej
31

H. Piotrowicz, P. Machała, Jakość na bank, 2014.
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poinformowani audytorzy wyszli z placówek ING Banku Śląskiego i Millennium – tylko 7% i 9% audytorów nie potrafiło powiedzieć jaki produkt powinni
wybrać gdyby rzeczywiście byli zainteresowani oszczędzaniem32. Najsłabiej
wypadł BOŚ Bank i BGŻ – tu niedoinformowanych było odpowiednio 41%
i 35%. Taka sytuacja nie jest spowodowana ilością produktów, jakie zaprezentował pracownik. Biorąc pod uwagę wszystkie produkty oszczędnościowe i inwestycyjne w BOŚ Banku i BGŻ średnio podczas rozmowy z audytorom zaproponowano odpowiednio 1,7 i 2,1 produktów, a w Millennium i ING po 2,9.
Ma to swoje odzwierciedlenie w deklarowanej chęci zakupu – średnia33 w grupie
audytorów, którzy po wizycie wiedzieli jaki produkt wybrać wynosi 3,1 vs 1,9
wśród tych którzy nie wiedzieli jaki produkt wybrać.
Obraz ten ujawnia stosunkowo duży margines poprawy w poziomie spełniania omawianych standardów jakości obsługi w placówkach, ale także duże
zróżnicowanie w obrębie spełniania ww. wybranych standardów pomiędzy markami banków działających w Polsce. Wśród prezentowanych obszarów (wykres 3) kluczowym jest analiza potrzeb konsumenta, jednocześnie jest to obszar
najgorzej oceniony. Na 21 banków tylko jeden mBank zdobył więcej niż 60% na
100. Jedynie cztery banki przekroczyły próg 50%: Getin, Millennium, ING BSK
oraz Deutsche Bank. Ocena w kolejnych czterech bankach oscylowała na poziomie 40%: Credit Agricole, PKO BP oraz Eurobank i Citi Handlowy. Wszystkie pozostałe banki były znacznie niżej, a cztery z nich spełniały w obszarze
analizy potrzeb mniej niż 25% standardów: BGŻ, Plus Bank, Santander i BOŚ34.
Jednym z kluczowych warunków pozwalającym uniknąć złożenia oferty,
która rozmija się z oczekiwaniami konsumenta jest zadawanie pytań przez pracownika banku. Jako przykład można podać scenariusz, w którym konsument
posiadając określoną kwotę wolnych środków udaje się do banku celem skorzystania z oferty oszczędnościowej lub inwestycyjnej. Wyniki cytowanego badania
„Jakość na bank” które było oparte właśnie na takim scenariuszu ujawniają, że
najczęściej pracownicy banków obsługując konsumenta zainteresowanego skorzystaniem z usług banku nie pytają (73,5%) o jego potrzeby związane z produktem bankowym, 62% pracowników obsługi klienta nie pyta po zaproponowaniu
produktu, czy ten jest adekwatny dla potrzeb klienta, 76% nie pyta o kwotę
środków do ulokowania w banku, 76% nie pyta, czy konsument jest klientem
tego banku w którym właśnie się znajduje, 22,5% nie pyta o termin na jaki miałyby być ulokowane środki, 68,5% nie pyta o preferencje wobec elastyczności
i ewentualnego bieżącego dostępu do ulokowanych środków, 73,5% nie pyta
32

E. Twaróg, Klient z haczykiem, „Puls Biznesu”, 10.05.2014, dodatek specjalny: Wzorowy

Bank.
33
Średnia z pytania: Czy po tak przeprowadzonej rozmowie wiesz jaki produkt powinieneś/powinnaś wybrać gdybyś rzeczywiście była(a) zainteresowany(a) oszczędzaniem? – Pytanie na
czterostopniowej skali: 1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie; 3 – raczej tak; 4 – zdecydowanie tak.
34
E. Twaróg, op. cit.
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o to czy jest to jednorazowa operacja, czy też związana z systematycznym
oszczędzaniem, 74,5% nie pyta o skłonność do ryzyka35.
Wśród pracowników, którzy identyfikowali potrzeby klienta 60,6% nie dokonało podsumowania i usystematyzowania potrzeb klienta. W efekcie ww.
procesu pracownicy obsługi klienta w bankach proponowali: lokatę terminową
60%, konto oszczędnościowe 20,1%, lokatę strukturyzowaną 8,6%, fundusze
inwestycyjne 3,6%, program systematycznego oszczędzania 1,8% oraz obligacje
korporacyjne 0,6%.
Jednocześnie w 78,8% badanych placówek pracownicy nie informowali
klienta o podatku dochodowym, w przypadku polisolokat 59,3% nie informowała o większym ryzyku inwestycyjnym i możliwości poniesienia straty, w przypadku lokat strukturyzowanych 79% nie informowała, że na tym produkcie
oprócz zysku można także ponieść stratę. W przypadku funduszy inwestycyjnych 38% nie informowało o ryzyku związanym z tym produktem. Ponad połowa (54,6%) pracowników obsługi klienta nie informowało, że skorzystanie
z oferty wiąże się z koniecznością zapłaty opłat i prowizji. Finalnie 62% nie
zapytało konsumenta, czy produkt odpowiada potrzebom konsumenta.
Biorąc pod uwagę powyższy obraz prawdopodobieństwo zaoferowania
klientowi produktu niezgodnego z jego oczekiwaniami rośnie wprost proporcjonalnie do braku kompetencji, wiedzy i umiejętności oceny produktu przez konsumenta. Ma to tym większe znaczenie, że w ocenie KNF oferowanie usług
niedostosowanych do potrzeb i możliwości klientów, takich jak: sytuacja finansowa, pożądany czas trwania inwestycji, wiek klienta, akceptowany poziom
ryzyka, poziom wiedzy o rynku finansowym to nic innego jak misselling36.
Zdaniem A. Jassera, jeśli mówimy o sprzedaży produktów bankowych, niezależnie, czy są to np. kredyty hipoteczne, czy też najprostsze rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, ma miejsce nadmierne wykorzystanie asymetrii informacji przez sprzedawców tych produktów, co jest działaniem sprzecznym
z zasadą uczciwości kupieckiej37. Takie stanowisko zakłada złą wolę ze strony
pracowników banków. Jednak granica pomiędzy postrzeganiem działań banków,
jako celowo łamiących zasady uczciwości kupieckiej, a działań będących efektem określonych – niedoskonałych standardów obsługi klienta jest bardzo cienka. Ważną rolę odgrywa w tym miejscu asymetria informacji, gdzie kupujący
ma znacznie niższą wiedzę od sprzedającego na temat kupowanego produktu38.
Do bezpośrednich skutków asymetrii informacji można zaliczyć przede wszystkim decyzje konsumentów dalekie od optymalnego programu inwestycji. Za
35

Ibidem.
Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, KNF, Warszawa,
czerwiec 2014.
37
A. Jasser, Uczciwość kupiecka…
38
B. Polański, Z. Pietrzak, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
36
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optymalny program inwestycji uznamy taki zestaw decyzji konsumenta, który
w danym przedziale czasowym maksymalizuje użyteczność konsumenta. Przyczyn, dla których konsumenci podejmują decyzje dalekie od optymalnego programu inwestycji jest wiele, ale asymetria informacji jest jedną z podstawowych39.
– niezbyt istotny

– bardzo istotny

wysoki
Stopień
indywidualizacji

niski

niski

wysoki

Stopień podejmowania decyzji przez personel bezpośredniej obsługi klienta

Schemat 4. Wpływ indywidualizacji oferty na znaczenie personelu bankowego pierwszej linii
Źródło: C. Lovelock, Services Marketing, [w:] P. Mudie, A. Cottam, Usługi Zarządzanie
i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Rola asymetrii informacji ujawnia się nie tylko przypadku niskich kompetencji klientów banków, ale także w stosunku do złożoności produktów bankowych i ich indywidualizacji. Znaczenie personelu bankowego jest tym większe
im wyższy jest stopień indywidualizacji oferty40. Dwa najbardziej znaczące
czynniki41 charakteryzujące rolę personelu w tym przypadku to stopień zindywidualizowania świadczonej usługi i stopień podejmowania przez personel decyzji
koniecznych do tego, by spełnić potrzeby indywidualnych klientów (schemat 4).
Oczywiście wśród usług oferowanych przez banki są takie, które wymagają
aktywnego uczestnictwa personelu, jak i takie, gdzie jest on mniej potrzebny.
Co ważniejsze jednak, nawet rozpatrując grupę pierwszą, o czym wspominano
39
M. Georgen, L. Renneboog, Investment Policy, Internal Financing and Ownership Concentration in the UK, „Center for Economic Research” 2000, no. 116.
40
C. Lovelock, Services Marketing, [w:] P. Mudie, A. Cottam, Usługi Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
41
P. Mudie, A. Cottam, Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998.
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w poprzedniej części opracowania, rola pracowników w trakcie świadczenia
usługi jest także szczególnie duża z uwagi na niewiedzę, niechęć czy też brak
umiejętności klientów do oceny rozwiązań oferowanych przez banki. Opisany
scenariusz kładzie szczególny nacisk na personel, a w szczególności na jego:
specjalistyczną wiedzę, konieczność ciągłego podnoszenia umiejętności intelektualnych, działanie oparte o własny rozsądek, wpływ na życie innych, bardzo
częste postępowanie zgodne z etyką altruizmu42.
Niezależnie, czy mówimy o niskich kompetencjach klientów, czy tez o indywidualizacji oferty każdorazowo, jak zauważają E. G. Furubotn i R. Richter
lepiej poinformowana strona umowy staje przed pokusą zachowań oportunistycznych43 podczas zawierania kontraktu44. Właśnie z uwagi na to, że część
podmiotów chce dla swoich celów wykorzystać przewagi informacyjne, druga
strona musi podjąć wiele działań, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami
zawarcia umowy. Jednak w wielu przypadkach klienci banków w Polsce preferują oprzeć swoją decyzję na zaufaniu do pracownika banku, zdejmując z siebie
konieczność analizowania i porównywania ofert, a często także finalnej decyzji
o zakupie określonego produktu.
Asymetria informacyjna występuje między innymi w trakcie procesu dochodzenia do zawarcia umowy (tzw. faza ex ante), wywołując problem negatywnej selekcji45. O. E. Williamson podkreśla jednak, że jeżeli nie ma oportunizmu, nie ma też problemu negatywnej selekcji, ponadto, jeżeli byłby spełniony
postulat nieograniczonej racjonalności nie byłoby też problemu ryzyka moralnego46. Ze sprzedażą, przy której asymetria informacji wzięła górę nad uczciwością, zdaniem A. Jassera mieliśmy do czynienia przy oferowaniu konsumentom
tzw. polisolokat, sprzedawanych jako bezpieczny i atrakcyjny produkt inwestycyjny osobom, które często chciały założyć zwykła lokatę, i które nie miały
świadomości, że mogą utracić znaczną część środków jeśli będą chciały się wycofać przed datą zapadalności umowy47. To zdaniem A. Jassera polski przykład
missellingu w sektorze finansowym, które wywołało falę skarg konsumentów
i jest przedmiotem regulacyjnych działań nadzoru finansowego i agencji ochrony konsumentów w wielu krajach.
42
T. P. Imse, Professionalization of Business Management, Vantage Press, New York, 1962,
[w:] A. Drapińska, Marketing usług profesjonalnych, „Marketing i Rynek” 1999, nr 1.
43
Oportunizm jest definiowany przez O. E. Williamsona jako zachowanie mające celowo
wprowadzić w błąd, zaciemnić, zniekształcić, oszukać.
44
E. G. Furubotn, R. Richter, Institutions and Economic Theory, Ann Arbor, The University
of Michigan Press, Michigan 2003.
45
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
46
O. E. Williamson, The Mechanisms of Governance, Oxford University Press, New York
1996.
47
A. Jasser, Wykład inauguracyjny Prezesa UOKiK Adama Jassera na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 3 października 2014.
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3. CZY BANKI SĄ SKAZANE NA MISSELLING

Bankom coraz trudniej podnosić efektywność modeli sprzedażowych. Dodatkowa sprzedaż do istniejących produktów w portfelu klienta, która ma kluczowe znaczenie dla tzw. KPI-ów (key performance indicators = wskaźniki
efektywności) daje obecnie rezultaty poniżej oczekiwanych przez banki. Kolejnym elementem są tzw. koszyki i cele sprzedażowe do zrealizowania przez pracownika. Biorąc pod uwagę różny sposób rozdzielania prowizji oraz motywację
finansową, pracownicy banków szukają różnych rozwiązań, jak wypaść lepiej
w raportach oceniających, często tracąc z pola widzenia faktyczne potrzeby
klienta. W 2015 r. w ocenie środowiska bankowego za zmianę przychodów odpowiadała zmiana w poziomie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom
(60%), wzrost cen usług (25%) oraz sprzedaż produktów nowym klientom
(15%)48.
Wewnętrzny głos środowiska bankowego, słabnąca motywacja oraz brak
pomysłu na istotną zmianę paradygmatu definiowania jakości usług bankowych
ujawnia potrzebę podjęcia branżowej debaty nad jakością usług bankowych.
Nadrzędnym celem dla banków obecnie jest49: poprawa lub utrzymanie ekonomicznej efektywności modelu obsługi klientów, wzrost identyfikacji pracowników banków z sektorem bankowym, poprawa zaangażowania pracowników
obsługujących klientów, poprawa lub utrzymanie satysfakcji klientów z usług
banków. Nie jest to jednak zadanie łatwe, gdyż wymaga to zmiany paradygmatu
spojrzenia na model obsługi klienta. W tym miejscu należy odwołać się do niekwestionowanej roli personelu bankowego w realizacji sprzedaży produktów
bankowych. To właśnie podczas bezpośredniego kontaktu kształtują się najbardziej cenne relacje oparte o wzajemne zrozumienie, zaufanie, przewidywalność
zachowań. Z procesu tego nie są wyłączeni także klienci preferujący kanały
samoobsługowe. Ta grupa klientów często inicjuje swoje zainteresowanie produktem w kanale samoobsługowym, preferując dokończenia procesu w oddziale,
lub odwrotnie, inicjuje proces w oddziale zdobywając potrzebną wiedzę i finalizuje w kanałach samoobsługowych.
Pomimo orientacji na zdalne kanały dystrybucji usług bankowych „produkt
wysokiej jakości w rozumieniu konsumenta jest w 90% budowany w placówce
banku podczas bezpośredniej interakcji konsumenta z pracownikiem banku”50.
Personel bankowy odgrywa w tym przypadku kluczową rolę w zdobywaniu
nowych klientów oraz sprzedaży nowych produktów. Banki detaliczne odnoto48

M. Idzik, W prognozach coraz mniej optymizmu, „Monitor Bankowy” 2015, nr 12, Związek Banków Polskich.
49
https://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1520040,Czy-polski-system-bankowy-trzebazmienic [dostęp: 20.11.2015].
50
P. Machała, Zagrożenia, dla jakości usług bankowych, TNS Polska, Warszawa 2014.
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Deklarowana skłonność do zakupu
produktu w banku

wują, że 70–90% tzw. nowej sprzedaży jest generowana właśnie przez oddziały.
Jednak wśród powodów odchodzenia klientów do konkurencji w 68% wymieniana jest także zła jakość obsługi przez pracowników banków, niezrozumienie
potrzeb klienta51.
Jednym ze sposobów niwelowania zjawiska asymetrii informacji, podnoszenia satysfakcji i finalnie efektywności modelu sprzedażowego jest przeprowadzenie rzetelnej i pełnej analizy sytuacji klienta i identyfikacji jego potrzeb
przez pracownika banku52. Proces ten P. Machała określa mianem „aktywnej
rozmowy doradczej”, która umiejętnie przeprowadzona wpływa na skłonność
konsumenta do skorzystania z oferty banku53. Aby jednak „aktywna rozmowa
doradcza” odniosła swój skutek, konieczne jest przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji klienta i jego oczekiwań oraz zaproponowanie oferty adekwatnej do
zdiagnozowanych w tym procesie potrzeb. W całym procesie obsługi mniej
istotne jest to czy pracownik spełnia te elementy mechanicznie realizując kolejne etapy standardów zdefiniowanych przez bank, ważniejsze jest to jak to jak
odbiera klient.
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Wykres 4. Wpływ poprawnie zrealizowanych etapów obsługi klienta w placówce banku
na skłonności konsumenta do skorzystania z oferty banku
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Piotrowicz, P. Machała, Jakość na bank, 2013.
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M. Gawinecki, Rozwój na poziomie rynków lokalnych. Jak podnosić potencjał i efektywność sieci oddziałów w warunkach rozwoju bankowości elektronicznej, [w:] Z. Jagiełło (red.),
Wyzwania bankowości detalicznej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015.
52
Więcej o sposobach redukcji asymetrii informacji można znaleźć w pracy: A. Daniłowska,
Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, „Roczniki Nauk
Rolniczych” 2008, Seria G, t. 95, z. 3/4.
53
P. Machała, I żyli długo i szczęśliwie...? Burzliwe losy konsumentów w świecie finansów,
Maszynopis wystąpienia na XV Konferencja Finansowej TNS Polska, 21.05.2015.
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O sukcesie przesądza jednak to, czy: a) klient jest przekonany, że pracownikowi zależy na zrozumieniu jego potrzeb, b) klient ma poczucie, że zaproponowana oferta jest jak najlepiej dopasowana do tych potrzeb. Biorąc pod uwagę potencjalne efekty sprzedażowe takiej rozmowy – dzięki poprawnej analizie potrzeb
i prezentacji bank może odnotować wysokie wyniki jakości obsługi, ale także
podnieść efekty sprzedażowe, co wynika z badań P. Machały (wykres 4). Wiedzę
o tym czy pracownicy banku potrafią w sposób przekonywujący zaprezentować
produkt uzyskuje się dzięki informacji o tym czy: a) konsument ma poczucie, że
dzięki rozmowie z pracownikiem wie jaki produkt powinien wybrać, b) czy jeżeli
konsument już wie, to zdecydowałaby się na zakup tego produktu w banku.
Kluczowe znaczenie ma także zaufanie transakcyjne, którym pracownik
banku jest lub nie jest obdarzany przez konsumenta. Zaufanie transakcyjne dotyczy sytuacji, w której wiemy, że ktoś zrobi to, co obiecał lub wykona zlecone
zadanie na czas w należyty sposób i nas nie zawiedzie. Badania potwierdzają
teoretyczne przypuszczenie, że zaufanie zmniejsza koszty transakcyjne po stronie konsumenta54. Koszty transakcyjne to nakłady związane z przeprowadzeniem transakcji. Według O. E. Williamsona55 można je podzielić na: koszty poszukiwania, koszty kontraktowania, koszty monitorowania, koszty egzekwowania. Konsumenci nie są skłonni do ponoszenia tych kosztów. Jeśli pracownik
banku poprawnie zrealizuje poszczególne etapy obsługi klienta, w szczególności
analizę potrzeb i prezentację oferty, zyskuje przychylność i zaufanie konsumenta. W modelu proponowanym przez T. Hoy i A. Nayyar56 (schemat 5) umiejętności i wiedza pracownika są podstawową kompetencją, która nie zapewnia
konsumentowi korzyści wystarczających do podjęcia decyzji o zakupie produktu. Środkami do sukcesu są w tym przypadku szczerość, uczciwość, wyjątkowe
traktowanie klienta. Kluczową kompetencją okazuje się rozumienie potrzeb
i faktyczna chęć rozwiązania problemu/potrzeby klienta. P. Kyzirdis dodaje57
ponadto, że częścią tradycyjnego procesu sprzedaży jest brak poczucia, że zostało się oszukanym oraz poczucie, że pracowni szczerze się interesuje klientem.
Dodaje także, że więź emocjonalna tworzy obustronne zadowolenie, pozytywne
podejście zarówno klienta jak i pracownika, wzajemną elastyczność. Wraz
z przechodzeniem przez poszczególne etapy relacji z doradcą konsument ma
możliwość obniżenia własnych kosztów transakcyjnych, wzmocnienia zaufania
do pracownika. W efekcie wzrasta także skłonność do zakupu produktu.
54
J. H. Dyer, W. C. Chu, The Role of Trustworthiness in Reducing Transaction Costs and
Improving Performance: Empirical Evidence from the United States, Japan and Korea, „Organizational Science” 2003, vol. 14(1).
55
O. E. Williamson, The Economic Institution of Capitalism, Free Press, New York 1985.
56
T. Hoy, A. Nayyar, What Drives Consumer Trust & How Do You Enhance Trust with Current Internet and Mmobile Customers?, Promise Corporation Limited, London 2014.
57
P. Kyzirdis, Sales Management: Re-engineering the Sales Force for Relationship Marketing,
Symposium, European Society for Opinion and Marketing Research, Amsterdam 1996.
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Schemat 5. Uwarunkowania zaufania transakcyjnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Hoy, A. Nayyar What Drives Consumer Trust
& How Ddo you Enhance Trust with Current Internet and Mobile Customers?, Promise Corporation Limited, London 2014.
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Wyniki badań empirycznych wskazują, że teoretyczne przypuszczenia znajdują swoje potwierdzenie w relacjach pomiędzy konsumentem i pracownikiem
banku. Zyskanie zaufania konsumenta ma bezpośredni wpływ na efektywność
sprzedażową (wykres 5). Nieufność wobec pracownika, czy też postawa ambiwalentna całkowicie przekreśla transakcję, nawet gdyby sama oferta była intersująca dla konsumenta. A zatem aby skorzystać z usług banku najpierw konsument musi zaufać osobie, która ten produkt sprzedaje. Na dalszym etapie stopień
zaufania wprost wpływa na skłonność do zakupu.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
nieufność

postawa
ambiwalentna

średni stopień
zaufania

wysoki stopień
zaufania

Poziom zaufania klienta wobec pracownika banku uzyskany
podczas spotkania
Wykres 5. Wpływ zaufania (uzyskanego podczas spotkania) do pracownika banku na skłonności
konsumenta do skorzystania z oferty banku
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Piotrowicz, P. Machała, Jakość na bank, TNS
Polska, Warszawa 2015.
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Skłonność do zakupu jest nierozerwalnie związana z zaufaniem jakim pracownik banku jest obdarzany przez konsumenta, ale także z samopoczuciem,
jakie pracownik banku „sprzedaje” konsumentowi. Zdaniem P. Machały58 można dojść do wniosku, że klucz do osiągnięcia sukcesu jakim jest zaufanie jest
nieodgadniony. Większość czynników budujących tę wartość można sprowadzić
do subiektywnych ocen klientów, którzy mówią: „miałem wrażenie że…,
w moim odczuciu…, wydaje mi się…, sądzę że…” Jednakże każde subiektywne
wrażenie nie powstaje w próżni, ale jest pochodną obserwowanych działań
sprzedawcy z którym rozmawia klient. Wśród czynników warunkujących zaufanie transakcyjne do pracownika banku P. Machała wyróżnia: a) partnerskie traktowanie o znaczeniu 29%, b) zaangażowanie i dynamikę o znaczeniu 17%,
c) zrozumienie problemu klienta o znaczeniu 11%, d) dostosowanie oferty do
potrzeb o znaczeniu 20%. Spełnienie tych czynników stanowi wejście w etap
relacji, w którym powstaje więź emocjonalna bazująca na wzajemnym zrozumieniu, o którym szerzej pisze P. Kyzirdis59. Empiryczną weryfikację tych
czynników znajdujemy w pracy P. Machały (tab. 2), gdzie wyróżnione zostały
kluczowe wartości kształtujące każdy z wymienionych czterech obszarów. Wartości te to kluczowe atrybuty tzw. sprzedaży wysokiej jakości – pojęcia wprowadzonego przez P. Kyzirdisa i rekomendowanego wielu organizacjom.
Tabela 2. Segmentacja czynników warunkujących zaufanie transakcyjne do pracownika banku
Czynnik warunkujący
zaufanie transakcyjne

Percepcja konsumenta
Nie czuję się lekceważony

Partnerskie traktowanie

Mam wrażenie, że tu każdy klient traktowany jest wyjątkowo
Jestem traktowany po partnersku

Zaangażowanie pracownika
i dynamika spotkania

Od początku do końca czuję zaangażowanie doradcy
Pracownik był energiczny i dynamiczny
Rozmawiam z ciekawym, kompetentnym człowiekiem
Pracownikowi zależało na dopasowaniu oferty potrzeb

Zrozumienie problemu
klienta

Ten doradca chciał zrozumieć mój problem
Czuję, że jestem rozumiany
Rozumiem ofertę, o której rozmawiamy

Dostosowanie oferty do
potrzeb klienta

Wiem, jakie korzyści będę miał posiadając ten produkt
Wiem, że oferta jest dla mnie dobra

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Machała, O zaufaniu...
58
59

P. Machała, O zaufaniu, TNS Polska, Warszawa 2015.
P. Kyzirdis, op. cit.
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W prezentowanym modelu (schemat 6) kluczowe znaczenie dla kształtowania deklarowanej chęci zakupu ma odpowiedź pracownika na oczekiwania altruistyczne oraz aksjologiczne formułowane przez klienta banku. Odpowiedź na te
oczekiwania jest możliwa przez partnerskie traktowanie, zrozumienie problemu
klienta, zaangażowanie pracownika i realną chęć pomocy oraz finalnie dopasowanie oferty. Analiza potrzeb klienta, profesjonalizm i kompetencja oraz techniczne aspekty obsługi muszą jednak w tym przypadku zaistnieć, aby jakkolwiek
można mówić o budowaniu atmosfery zaufania. Bez analizy potrzeb, kompetencji oraz wsparcia sprzedaży bezpośredniej w placówce, budowanie atmosfery
zaufania nie byłoby możliwe. Dodatkowo doradca powinien wiedzieć jak wykorzystać swoją wiedzę zdobytą podczas analizy potrzeb klienta w celu budowania
zaufania uświadomionego. Pracownicy banków często popełniają jednak błąd
opowiadając klientowi o produktach/usługach, które klienta nie interesują działając przez pryzmat produktu, a nie samego klienta. Takie działanie dalekie jest
jednak od oczekiwanego przez klienta.
Odpowiedź na oczekiwania
aksjologiczne i altruistyczne

Odpowiedź na
oczekiwania
efektywnościowe

Partnerskie traktowanie
analiza oczekiwań
analiza obecnego stanu klienta
podsumowanie analizy potrzeb

Analiza
potrzeb

–0,015

Działania
budujące
atmosferę zaufania

Zaangażowanie / dynamika
Dopasowana oferta

0,725
Zrozumienie problemu

pewność siebie
skupienie podczas rozmowy
znajomość oferty

0,018
Profesjonalizm
i kompetencja

0,873

Deklarowana
chęć zakupu

–0,020

uprzejme pożegnanie
0,176

Zaufanie
uświadomione

korzystanie z ulotek
zachowanie poufności
informowanie na temat oferty
przekazanie wizytówek

Techniczne
aspekty obsługi

informowanie o kosztach
wygląd pracownika

Schemat 6. Model strukturalny SEM uwarunkowań skłonności do zakupu produktu podczas
sprzedaży bezpośredniej w placówce banku
Źródło: P. Machała, O zaufaniu...

Powyższy model ujawnia kluczowy dla przyszłości kształtowania standardów obsługi wniosek. O ile można w trakcie szkoleń nauczyć personel, w jaki
sposób realizować analizę potrzeb klienta, w jaki sposób dawać świadectwo
swojego profesjonalizmu, w jaki sposób używać technicznego wsparcia sprzeda-
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ży, o tyle zadaniem znacznie trudniejszym jest wypracowanie umiejętności zrozumienia drugiego człowieka, wczucie się w jego sytuację, faktycznego zaangażowania, partnerskiego traktowania. Zadanie jest o tyle poważniejsze, że obsługa na podstawie scenariusza (najczęściej niedoskonałego lub nienaturalnego dla
rzeczywistych sytuacji) jest zjawiskiem powszechnym, ponieważ banki starają
się zmierzyć z określonymi standardami. Realizację scenariuszy z pewnością
jest łatwiej zmierzyć, niż „rozmowę doradczą” jednak oparte na standardach
zgodności skrypty świadczą o braku pewności personelu kontaktującego się
z klientem by dostarczyć mu odpowiednią obsługę według zdefiniowanego
przez P. Machałę modelu (schemat 5). Jednak zdaniem P. Machały „obsługi
klientów w bankach nie można standaryzować, ale można dla niej ustalić standardy, które nie są prostą kalką, ale wynikają z sytuacji decyzyjnej, przed którą
stoi konsument”. O efektach nieprzestrzegania tej reguły już w 2002 r. pisał
D. B. Holt z Uniwersytetu Harvarda, w ocenie którego, jeśli kontakt klienta
z personelem banku będzie dla klienta doświadczeniem nieudanej promocji
marki, wówczas pracownik banku traci w oczach klienta wiarygodność, narasta
także przekonanie o skłonności banku do missellingu60. W realiach polskich
część problemu stanowi fakt, że wiele banków w rzeczywistości nie wprowadziło standardów jakości obsługi, a w wielu przypadkach w mechaniczny sposób
zaangażowało się w zarządzanie jakością zorientowaną na sprzedaż w stylu
twórcy procesu zarzadzania jakością W. Edwardsa Deminga61. Wierzą, że jeśli
zdefiniują warunki dostarczania usługi (tak samo jak dzieje się w przypadku np.
montażu produktów na taśmie produkcyjnej), wtedy w jakiś sposób (do końca
sami nie wiedzą w jaki) jakość zostanie dostarczona. Najpoważniejszym zagrożeniem wynikającym z tego stanu poza oskarżeniami o misselling jest narastający brak zrozumienia na linii klient–bank, malejąca efektywność modeli sprzedażowych, brak motywacji wśród pracowników banków62.
PODSUMOWANIE

Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą stanowić wskazówkę dla przyszłego modelu obsługi bezpośredniej klientów w bankach, przy czym docelowo
mówimy o modelu, którego główną zasadą jest „klient w centrum uwagi”. Rzeczywista orientacja na klienta pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy satysfakcją klienta, rzetelnością doradcy bankowego a celami sprzedażowymi banku.
Inną kluczową użytecznością z perspektywy banków jest ograniczanie ryzyka
60

D. B. Holt, Why Do Brands Cause Trouble? A Dialectical Theory of Consumer Culture
and Branding, „Journal of Consumer Research”, 29.06.2002.
61
E. Deming, Out of the Crisis, MIT Press, Boston 2000.
62
M. Kowalski, Koniec rynku nieprzejrzystych kieszeni, [w:] Serwis „W gospodarce”,
28 stycznia 2013.
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missellingu, który często wynika z niedostosowania modelu sprzedaży bezpośredniej usług bankowych i braku znajomości faktycznych potrzeb klientów.
Postawienie klienta w centrum uwagi na dłuższą metę może przyczynić się do
realnych korzyści, ale jak się okazuje jest także dużym wyzwaniem dla instytucji
finansowych.
Ważny czynnik w modelu consumer centrity to redukcja asymetrii informacji, która bezpośrednio dotyka korzeni dzisiejszego rynku finansowego. Redukcja asymetrii informacji prowadzi bezpośrednio do demistyfikacji usług finansowych i konsekwentnie wywiera presje na marże. Wprowadzenie modelu
consumer centrity wymusza jednak inną obsługę, promocję oraz wycenę produktów finansowych. Model consumer centrity zakłada oferowanie zrozumiałych
produktów. To wszystko ma ogromne znaczenie dla kultury organizacji banków.
Otwartość, empatia, równouprawnienie w stosunkach z klientem będą decydujące. Dotychczasowy biznes, w którym asymetria informacji jest wyraźna będzie
musiał zmierzyć się z zarówno z większą przejrzystością, ale także niechęcia
klientów banków do podejmowania działań redukujących asymetrię. Trzeba
także jasno powiedzieć o możliwym narastaniu ryzyka moral hazard po stronie
klientów banków oraz dalszym oddalaniu się konsumenta od modelu przeciętnego konsumenta zdefiniowanego w Orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.
Właściwie jest tylko jeden sposób żeby się zmierzyć z tą sytuacją: słuchać
klienta, działać przejrzyście i edukować klientów. Wobec klientów niezbędne
jest podejmowanie działań edukacyjnych i uświadamiających konsumentom,
że w transakcji są dwie strony, a nie tylko dostawca usługi finansowej, któremu wygodniej jest ślepo zaufać podejmując grę moral hazard z instytucją finansową.
Od pracowników uczestniczących w świadczeniu usług profesjonalnych
wymagać się będzie w jeszcze większym stopniu wysokich kwalifikacji zawodowych, obejmujących m.in. wykształcenie, w tym specjalistyczną wiedzę, zdobywaną nie tylko w oparciu o ogólnodostępne procedury kształcenia, lecz także
na specyficznych kursach doszkalających.
Można powiedzieć, że obsługa klienta to dostarczanie pewnej kombinacji
elementów, takich jak: wiedza, cierpliwość wobec klienta, uprzejmość, pomoc
oraz profesjonalne kwalifikacje w zaspokajaniu potrzeb klientów. Wszystkie te
elementy powinny występować jednocześnie. Ponadto orientacja na klienta wymagać będzie spełniania kilku niezbędnych warunków. Determinacja i zaangażowanie kadry zarządzającej, sprawna komunikacja wewnętrzna w banku, silny
średni szczebel zarządczy, efektywny i dostosowany do banku, posiadanie programu Customer Experience Management oraz konsekwencja i cierpliwość.
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CONSUMER CENTRICITY IN BANKING SERVICES

Abstract: The objective of this paper was to assess the client centrity model as a way to achieve
a compromise between the sales objectives of the banks and observing ethical standards of
providing banking services. The research assessed to what extent the misselling is a result of
the deliberate actions of the banks, and to what extent it is a result of not adapting the direct
selling model of the banking services and the lack of the actual needs of the customers. The paper
presented recommendations as to the directions where the standards of offering the banking
services should go in order to improve the customers’ relations with the banks, as well as what
measures should be undertaken for the consumers to reduce the asymmetry of information in
the customer–bank relations.
The analysis employed the structural equation modeling (SEM) of the conditions of
the transactional trust in banks. Misselling in banking frequently results from not adapting
the direct selling model to the real situations at the bank branches and the lack of familiarity with
the actual needs of the customers. The client-centric model reduces the risk of misselling and
limits the asymmetry of information. The actual customer-oriented attitude allows one to achieve
the balance between the customer satisfaction, reliability of a bank adviser and the bank’s sales
objective.
Keywords: client centric, misselling, satisfaction, sales, selling, banking services.
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ZAUFANIE DO SEKTORA BANKOWEGO

Streszczenie: Zaufanie jest podstawą relacji doradców i klientów, ale przede wszystkim jest kapitałem niezbędnym do funkcjonowania banków jako instytucji zaufania publicznego. Celem niniejszego rozdziału jest próba umiejscowienia zaufania społecznego w teorii socjologicznej oraz
analiza opinii społeczeństwa na temat sektora bankowego oraz zaufania jako niezbędnej podstawy
współpracy z instytucjami finansowymi.
Słowa kluczowe: zaufanie, banki, instytucja zaufania publicznego.

WSTĘP

Pojęcie zaufania należy rozpatrywać na trzech poziomach – mikro, mezo
i makro. Pierwszy z nich dotyczy tworzenia więzi międzyludzkich, niezbędnych
do formułowania struktur organizacyjnych. Perspektywa mezostrukturalna
obejmuje umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji,
podejmowanej w celu realizacji wspólnych interesów. Co więcej, na tym poziomie należy mówić także o zaufaniu do instytucji, które uczestniczą w transakcjach wymiany i współpracy między członkami społeczeństwa1. Poziom makrostrukturalny obejmuje społeczne i polityczne otoczenie, sformalizowane instytucjonalne powiązania i struktury, zaś zaufanie ma w tym wypadku szczególne
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ustroju politycznego, norm prawnych, systemu sądownictwa oraz obywatelskich i politycznych uprawnień2.
Zaufanie jest fundamentem kapitału społecznego, ponieważ jest podstawą
współpracy pomiędzy ludźmi. Można zatem powiedzieć, że przyczynia się do
wzrostu dobrobytu społecznego, gdyż zwiększa się aktywność gospodarcza3.
W odniesieniu do banków, zaufanie stanowi fundament relacji doradców i klientów, ale przede wszystkim dotyczy poczucia bezpieczeństwa, które jest niezbędne do przekonania konsumentów, by złożyli w banku swoje oszczędności.
*

Dr Marika Świeszczak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
W nawiązaniu do: J. S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American
Journal of Sociology” 1988, vol. 94, s. 95–120.
2
W nawiązaniu do: D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance,
Cambrigde University Press, New York 1990; M. Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven 1982.
3
A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław l999.
1
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Celem niniejszego rozdziału jest próba umiejscowienia zaufania społecznego
w teorii oraz analiza opinii społeczeństwa na temat sektora bankowego oraz
zaufania jako niezbędnej podstawy współpracy z instytucjami finansowymi.
1. UMIEJSCOWIENIE POJĘCIA ZAUFANIA SPOŁECZNEGO
W WYBRANYCH TEORIACH SOCJOLOGICZNYCH

Rozważania na temat zaufania społecznego należy rozpocząć od jego pochodzenia. Występują dwie szkoły myślicieli na temat zaufania. Zgodnie ze
stanowiskiem pierwszej, pojęcie to jest własnością każdego człowieka, związaną
z jego indywidualnymi cechami osobowościowymi, cechami społecznymi i demograficznymi, takimi jak: klasy, wykształcenie, dochody, wiek i płeć. Druga
szkoła podkreśla przynależność zaufania społecznego do kategorii systemu społecznego, koncentrującego się na właściwości społeczeństw i ich instytucji.
Początki szkoły myślicieli społeczno-psychologicznych, traktujących zaufanie jako podstawową cechę osobowości każdego człowieka, należy datować na
lata 50. i 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych4. Zgodnie z podstawowymi założeniami tej teorii, doświadczenia nabyte w dzieciństwie wpływają na zaufanie
wobec świata i mają tendencję do utrwalania się na późniejszych etapach życia.
Co istotne, zaufanie społeczne jest częścią szerszego syndromu cech osobowości, które obejmuje optymizm, wiarę we współpracę i zaufanie, że ludzie mogą
przezwyciężyć różnice między nimi i żyć razem we wspólnocie. Podejście to
było rozwijane w ostatnich czasach przez E. M. Uslanera, którego badania pokazują, że poziom zaufania każdego człowieka jest stabilny w czasie, a także że nie
jest zależny od doświadczania wzajemności od drugiej osoby5. Rozwijane na przestrzeni lat rozważania E. H. Eriksona, G. W. Allporta, R. B. Cattella i E. M. Uslanera dały podstawy do stworzenia teorii osobowości, objaśniającej uwarunkowania zaufania. Podstawowym założeniem teorii jest to, że społeczne zaufanie wywodzi się od cech osobowościowych, szczególnie optymizmu i umiejętności kontroli własnego życia. Z drugiej strony pojawia się teoria sukcesu i dobrobytu,
zgodnie z którą nieograniczone zaufanie niesie ze sobą ryzyko, które jest większe w przypadku biednych niż bogatych, gdyż ci pierwsi nie mogą sobie pozwo4

Szerzej: E. H. Erikson, Childhood and Society, Norton, New York 1950; G. W. Allport,
Pattern and Growth in Personality, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961; R. B. Cattell,
The Scientific Analysis of Personality, Penguin Books, Baltimore 1965; M. Rosenberg,
Misanthropy and Political Ideology, „American Sociological Review” 1956, no. 21, s. 690–695;
M. Rosenberg, Misanthropy and Attitudes Towards International Affairs, „Journal of Conflict
Resolution” 1957, no. 1, s. 340–345.
5
E. M. Uslaner, Democracy and Social Capital, [w:] M. Warren (red.), Democracy and
Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 121–50; E. M. Uslaner, Producing and
Consuming Trust, „Political Science Quarterly” 2000, no. 115(4), s. 569–590.
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lić na utratę posiadanych zasobów w przypadku zdrady. Zaufanie społeczne jest
utożsamiane z postaciami „zwycięzców” w społeczeństwie i jest mierzone
w kategoriach pieniędzy, statusu i wysokiego poziomu zadowolenia z życia
i pracy oraz szczęścia6. Praktycznie we wszystkich społeczeństwach biedni są
mniej ufni niż bogaci, najprawdopodobniej ze względu na swoje wcześniejsze
doświadczenia. Nieufność jest powszechniejsza wśród „przegranych”, czyli osób
z niskim wykształceniem, niskimi dochodami i niskim statusem społecznym,
którzy wyrażają niezadowolenie z życia. Co istotne, nieufność wyrażają także
ofiary przestępstw, zbrodni, przemocy i osoby rozwiedzione. Zgodnie z tym
poglądem, zaufanie społeczne jest produktem dorosłych doświadczeń życiowych
– osoby, które doświadczyły pozytywnych doświadczeń, są bardziej skłonne do
zaufania niż te, które doświadczyły ubóstwa, bezrobocia, przemocy, dyskryminacji, wyzysku czy wykluczenia7. Ten rodzaj interpretacji zaufania jest zgodny
z teorią O. Pattersona, obejmującą analizę relacji między zaufaniem, klasami
i rasami w USA8.
Drugim głównym podejściem do zaufania jest postrzeganie go jako własności społeczeństwa, a nie jednostek. Zaufanie jest rezultatem doświadczeń ludzi,
ale jest stale modyfikowane, w zależności od zmieniających się okoliczności.
Jednakże w przeciwieństwie do teorii indywidualnych pokazuje, jaki jest poziom
zaufania do siebie w społeczeństwie (w tym także jego wiarygodność)9. Jeśli
w społeczeństwie funkcjonuje wiele różnych dobrowolnych stowarzyszeń i organizacji, to w świetle tej teorii może generować wysoki poziom zaufania społecznego. Teoria ta sięga do A. Tocqueville’a i J. S. Milla, zaś współcześnie jest
centrum dyskusji na temat kapitału społecznego10. Jedną z jej form jest teoria
organizacji wolontariatu, która wyróżnia bezpośrednie i trwałe zaangażowania
w organizację wolontariatu w społeczności lokalnej jako najważniejszą formę
6
G. Orren, Fall from Grace: The Public’s Loss of Faith in Government, [w:] J. S. Nye,
Ph. D. Zelikow, D. C. King (red.), Why Americans Mistrust Government, Harvard University
Press, Cambridge 1997; K. Newton, Social Capital and Democracy in Modern Europe, [w:]
J. van Deth, M. Maraffi, K. Newton, P. Whiteley (red.), Social Capital and European Democracy,
Routledge, London 1999, s. 3–24; P. F. Whiteley, The Origins of Social Capital, [w:] J. van Deth,
M. Maraffi, K. Newton, P. Whiteley (red.), Social Capital and European Democracy, Routledge,
London 1999, s. 25–44.
7
R. Inglehart, Trust, Well-being and Democracy, [w:] M. E. Warren (red.), Democracy
and Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 88–120; R. Putnam, Bowling Alone,
The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York 2000.
8
O. Patterson, Liberty Against the Democratic State: On the Historical and Contemporary
Sources of American Distrust, [w:] M. E. Warren (red.), Democracy and Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
9
R. Putnam, Bowling Alone, The Collapse…, s. 138; K. Newton., Trust, Social Capital, Civil
Society, and Democracy, „International Political Science Review” 2001, no. 22(2), s. 201–14;
R. Hardin, The Street-level Epistemology of Trust, „Politics and Society” 1993, no. 21, December,
s. 505–29.
10
Szerzej: R. Putnam, Bowling Alone, The Collapse…
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uczestnictwa w społeczeństwie. Należy przy tym wskazać, że teoria ta jest szeroko krytykowana w literaturze ze względu na brak empirycznych dowodów na
związek pomiędzy liczbą stowarzyszeń społecznych a zaufaniem społecznym11.
Niektórzy autorzy twierdzą, że bez względu na to, jak formalnie zorganizowane dobrowolne stowarzyszenia mogą być, ważne w pewnych aspektach,
z punktu widzenia zaufania społecznego, jest bezpośrednie uczestnictwo w sieciach społecznościowych życia codziennego12. Dla większość ludzi oznacza to
relacje rodzinne, przyjaciół, sąsiedztwo oraz udział w stosunkach społecznych
w miejscu swojej pracy. Takie formy zaangażowania obywatelskiego i uczestnictwa w życiu społecznym są coraz częstszą formą w nowoczesnym społeczeństwie. Podejście to, znane jako teoria sieci społecznościowej, koncentruje się na
zaufaniu do najbliższych osób, jako wyniku relacji pomiędzy nimi 13.
Inną formą społecznej teorii zaufania jest teoria wspólnoty, koncentrująca
się na charakterystyce lokalnych społeczności zamiast na nieformalnych sieciach
społecznościowych w ich obrębie. Niektóre badania dowodzą, że im mniejsza
jednostka miejska, tym większe jest zaufanie w jej obrębie. Najistotniejszymi
zmiennymi w tej teorii jest rozmiar miasta, satysfakcja ze wspólnoty i panującego wewnątrz tej społeczności bezpieczeństwa (te dwie ostatnie zmienne wpływają wprost proporcjonalnie na wzrost zaufania)14.
Ostatnia analizowana teoria (teoria społeczna) zakłada wpływ na zaufanie
takich zmiennych, jak: konflikty społeczne (ich pojawianie się zmniejsza zaufanie społeczne), satysfakcja z demokratycznych instytucji (zależność wprost proporcjonalna), wolność polityczna (zależność wprost proporcjonalna) i bezpieczeństwo publiczne (zależność wprost proporcjonalna)15.

11

J. Cohen, Trust, Voluntary Association and Workable Democracy, [w:] M. E. Warren (red.),
Democracy and Trust, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 208–248; K. Newton,
Trust, Social Capital…, s. 201–214; P. Paxton, Social Capital and Democracy: An Interdependent
Relationship, „American Sociological Review” 2002, no. 67, s. 254–277; M. Hooghe, Value Congruence
within Voluntary Associations: Ethnocentrism in Belgian Organizations, Paper presented to the ECPR
Joint Sessions of Workshops, Copenhagen 2000.
12
T. Yamagishi, M. Yamagishi, Trust and Commitment in the United States and Japan,
„Motivation and Emotion” 1993, no. 18(2), s. 129–166.
13
S. Verba, K. L. Schlozman, H. E. Brady, Voice and Equality: Civic Volunteerism in American Politics, Harvard University Press, Cambridge 1995, s. 68–91; M. Schudson, What If Civic
Life Didn’t Die?, „The American Prospect” 1996, no. 25, March–April, s. 17–18.
14
J. S. House, Sh. Wolf, Effects of Urban Residence on Interpersonal Trust and Helping Behavior, „Journal of Personality and Social Psychology” 1978, no. 36, s. 1029–1043; R. Putnam,
Bowling Alone, The Collapse…, s. 205; S. Knack, Ph. Keefer, Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation, „Quarterly Journal of Economics” 1997, no. 112,
s. 1282–1283.
15
J. Delhey, K. Newton, Who Trusts? The Origins of Social Trust in Seven Societies, „European Societies” 2003, no. 5(2), s. 99–100; O. Patterson, op. cit., s. 173; K. Newton, Trust, Social
Capital…, s. 201–214.
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2. DEFINICJA ZAUFANIA

W literaturze można znaleźć wiele definicji zaufania. Perspektywa psychologiczna definiuje to pojęcie jako „całkowite zawierzenie komuś, wiara w kogoś,
ufność” 16, koncentrując się na emocjach w stosunku do drugiej osoby. Z kolei
perspektywa socjologiczna skupia się na postrzeganiu zaufania w kontekście
relacji międzyludzkich i znaczenia dla społeczeństwa. Spojrzenie to pozwala
rozpatrywać analizowane pojęcie jako „wyrozumowaną kalkulację” (J. S. Coleman, R. Hardin)17, „efekt prawidłowej socjalizacji” (E. M. Uslaner)18 lub „efekt
społecznego uczenia się” (A. Bandura)19. Przeciwstawną do tej pierwszej definicji znajdujemy u M. Andersona, według którego zaufanie jest normatywnym
budowaniem relacji, przekładającej się na efektywność transakcji wymiany20,
a zatem jest to stanowisko podkreślające konieczność odejścia od stanowiska
wyrachowanego, opartego na maksymalizacji własnej korzyści, dla dobra całego
społeczeństwa.
Nieco odmienne podejście można znaleźć u E. M. Uslandera i P. Sztompki,
zgodnie z którym zaufanie jest „zakładem podejmowanym na temat niepewnych, przyszłych działań innych ludzi”21, a także T. C. Earle’a i G. Cvetkivicha
(„strategia upraszczająca, która pozwala jednostkom zaadoptować się do złożonego środowiska społecznego i tym samym korzystać z szerszej puli możliwości”22). Ta perspektywa badawcza występuje w publikacjach wielu autorów
(m.in. B. Misztal, N. Lin, R. Hardin, L. Coote, E. J. Forrest i T. W. Tam), którzy
przede wszystkim chcą zaakcentować oczekiwanie odnośnie działań innych
osób23. Warte podkreślenia jest podejście akcentujące pozytywne intencje drugiej
strony transakcji wymiany F. Fukuyamy – „zaufanie to mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne
16
E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
17
J. S. Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990;
R. Hardin, Trust and Trustworthiness, Russell Sage Foundation, New York 2002.
18
E. M. Uslaner, The Moral Foundations of Trust, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
19
A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
20
Szerzej m.in. M. B. Katz, Essay Review: Family Structure in Nineteenth Century Lancashire. By Michael Anderson, „Journal of Social History” 1973, vol. 7, no. 1, s. 86–92.
21
E. M. Uslaner, The Moral Foundations…; P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 69–70.
22
T. C. Earle, G. Cvetkovich, Social Trust: Towards a Cosmopolitan Society, Praeger, Westport 1995.
23
B. Misztal, Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order, „Theory
and Society”, vol. 28, no. 2, s. 342–350; N. Lin, Social Capital. A Theory of Social Structure and
Action, Cambridge University Press, Cambridge 2001; R. Hardin, Zaufanie, Wydawnictwo Sic,
Warszawa 2009, s. 25; L. Coote, E. J. Forrest, T. W. Tam, An Investigation into Commitment in
non-Western Industrial Marketing Relationships, „Industrial Marketing Management” 2003,
vol. 32(7), s. 595–604.
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zachowanie oparte na wyznawanych normach”24 bądź też E. Głuszka – „traktowanie zaufania jako wiary w to, że żadna strona nie wykorzysta słabości tej drugiej,
lub też jako wynik sankcji zniechęcających do zachowań oportunistycznych”25.
Pojęcie to może być także definiowane przez pryzmat jego wartości pragmatycznej, jak to czynił R. Inglehart, i wówczas jest rozumiane jako „nieformalna norma zmniejszająca koszty ekonomicznej transakcji, które tworzą nadzór
nad zawieraniem kontraktów, rozsądzanie sporów i egzekwowanie formalnych
porozumień”26. W literaturze można też znaleźć rozważania wielu autorów na
temat dziedziczenia zaufania, co w konsekwencji pokazuje wpływ kultury na
jego wartość (F. Fukuyama, R. D. Putnam, L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales)27.
Zaufanie może być także definiowane w kontekście rozważań na temat kapitału społecznego, zaś wśród wielu badaczy można znaleźć stanowisko, że jest
ono jego najistotniejszym komponentem. Zdaniem R. Putnama zaufanie w społeczeństwie wpływa wprost proporcjonalnie na podejmowanie współpracy między członkami społeczeństwa, zaś według G. Poggi’ego jest to także czynnik
warunkujący jego trwałość28.
Pojęcie zaufania można rozpatrywać z dwóch płaszczyzn badawczych: jako
niepodzielną całość („społecznie nabyte i potwierdzone oczekiwania, jakie ludzie żywią wobec siebie nawzajem, wobec instytucji i organizacji, wśród których żyją, oraz wobec moralnych reguł życia społecznego, które ustalają podstawowe zasady ich życia”29), bądź też w odniesieniu do jednostek („prawidłowe
przewidywanie działań innych ludzi, które mają wpływ na działania jednostki
w sytuacji, gdy wybór działania musi zostać dokonany, zanim możliwe będzie
zaobserwowanie działań innych osób”30). Nieco inną klasyfikację zaufania
przedstawił E. C. Uslander (w zależności od sposobu definiowania i różnicowania zaufania)31:
 strategiczne – prognoza zachowania drugiej osoby, opiera się na wiedzy
(zdobytych informacjach i osobistych doświadczeniach) i ma pomóc w opracowaniu strategii decyzyjnej;
24

F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1997, s. 38.
25
E. Głuszek, Zaufanie jako istotny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,
„Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2002, nr 963, s. 123–124.
26
R. Inglehart, op. cit.
27
Szerzej: F. Fukuyama, op. cit., s. 38; R. D. Putnam, Bowling Alone. The Collapse…;
L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales, Social Capital as Good Culture, „Journal of the European Economic Association” 2008, vol. 6, no. 2–3.
28
R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,
Znak, Kraków 1995, s. 264, 265.
29
B. Barber, The Logic and Limits of Trust, Rutgers University Press, New Brunswick 1983.
30
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament..., s. 71.
31
E. C. Uslander, Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, [w:] P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008, s. 184–189.
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 normatywne – postawa moralna nabyta w procesie socjalizacji, ma formę
uogólnionego założenia na temat dobrej woli drugiej osoby, co w konsekwencji
uzasadnia wybór strategii kooperacji podczas wspólnie podejmowanych działań.
Najobszerniejsza klasyfikacja, zaproponowana przez P. Sztompkę, obejmuje następujące rodzaje zaufania, w zależności od adresatów32:
 osobiste (międzyosobowe, interpersonalne) – skierowane jest do konkretnych osób, z którymi zachodzą interakcje. W grupie tej znajdują się: rodzina (największy poziom zaufania), przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, koledzy z pracy, partnerzy w interesach, osoby, które znamy i z którymi mamy jakiekolwiek relacje;
 społeczne – obejmujące grupę ludzi szerszą niż najbliższe otoczenie danej
osoby, pomiędzy członkami społeczności nie zachodzą relacje interpersonalne;
 pozycyjne – skierowane do określonych ról społecznych, zawodów,
urzędów i stanowisk. Relacje wynikają z określonej pozycji społecznej, pełnienia instytucjonalnej roli, zaś zaufanie wzbudza jej profesjonalne pełnienie i postępowanie zgodnie ze standardami, normami i przepisami wymaganymi na
danym stanowisku;
 publiczne – skierowane do instytucji i organizacji, pojmowanych jako
zbiory reguł strukturalnych, w których zachodzą określone interakcje. Co istotne, nie jest konieczny bezpośredni kontakt z tym adresatem;
 technologiczne – obejmują zaufanie do różnego rodzaju systemów technicznych, systemów urządzeń technicznych czy też kompetencji zawodowych,
które umożliwiają funkcjonowanie całego społeczeństwa;
 komercyjne – pośrednio związane z relacją klient–instytucja. Skierowane
jest do produktu (wyrobu, usługi) konkretnej marki, firmy czy państwa;
 systemowe – kierowana do systemu, np. gospodarki, ustroju, cywilizacji.
Zaufanie społeczne wobec osób jest określane jako zaufanie poziome33, do
którego może odnosić się także zaufanie moralne (rozpatrywane w kategoriach
kulturowych, wynikające z oczekiwań i odczuć o charakterze moralnym). Do
zaufania pionowego stosuje się zwykle zaufanie racjonalne, oparte na racjonalnych oczekiwaniach34.
3. UWARUNKOWANIA ZAUFANIA SPOŁECZNEGO

Czynniki wpływające na zaufanie można pogrupować według trzech kategorii: tradycja historyczna (jest to tzw. zmienna tła), kontekst strukturalny
(obejmujący spoistość normatywną, stabilność porządku społecznego, przejrzystość organizacji społecznej, „oswojenie” otoczenia społecznego, odpowiedzial32

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002, s. 229.
R. Inglehart, op. cit.
34
D. Walczak-Duraj, Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010, s. 83.
33
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ność osób i instytucji) i wyposażenie podmiotowe (nastroje społeczne: impuls
zaufania, aktywizm, oportunizm, orientacja na przyszłość, wysokie aspiracje,
orientacja na sukces, oraz społeczne zasoby kapitałowe: zamożność, bezpieczeństwo zatrudnienia, wielkość ról, posiadana władza, sieć społecznych więzi, stabilność rodzinna, religijność)35.
W literaturze można także znaleźć następujące uwarunkowania zaufania36:
 homogeniczność grupy (im jest ona większa, tym wyższy poziom zaufania)37,
 egalitarna/liberalna dystrybucja dochodów w społeczeństwie (egalitarna
dystrybucja wpływa na wzrost zaufania),
 występowanie praktyk dyskryminacyjnych (wpływają one na spadek poziomu zaufania),
 gwałtowne zmiany porządku społecznego (im są one gwałtowniejsze,
tym niższy jest poziom zaufania)38,
 zmiany o charakterze modernizacyjnym (wpływają one na wzrost poziomu zaufania),
 globalizacja,
 liczba powiązań pomiędzy członkami sieci społecznej (im jest ona większa, tym wyższy poziom zaufania)39,
 wzrost i stopień skomplikowania społeczności (im są one większe, tym
niższy poziom zaufania)40,
 pojawienie się społeczeństwa wielokulturowego, mogące doprowadzić do
zachwiania podstaw jednostkowej tożsamości (wpływają one na spadek poziomu zaufania),
 nietrwałość sytuacji życiowej (wpływają one na spadek poziomu zaufania),
 poczucie zagrożenia wynikające z zagrożeń terrorystycznych (wpływają
one na spadek poziomu zaufania).
Badania dotyczące zaufania obejmują następujące grupy czynników41:
 statusowe (wykształcenie, pozycja zawodowa, dochód/status materialny),
 relacyjne (członkostwo w grupach nieformalnych, organizacjach i stowarzyszeniach, ruchliwość przestrzenna, aktywność społeczna),
 środowiskowe (więź ze środowiskiem zamieszkania, opinie o nim, jego
cechy charakterystyczne),
 instytucjonalne (ocena instytucji, poziom alienacji politycznej),
35

P. Sztompka, Trust. The Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
D. Walczak-Duraj, op. cit., s. 86.
37
M. Anderson, op. cit.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
D. Walczak-Duraj, op. cit., s. 86–87.
36

Zaufanie do sektora bankowego

123

 psychospołeczne (zadowolenie z życia, optymizm/pesymizm, poziom lęku i frustracji, preferencje indywidualistyczne lub kolektywistyczne),
 kulturowe (poziom akceptacji norm etycznych, stosunek do tradycji, religijność, samodzielność/roszczeniowość, tolerancja/ksenofobia).
Co istotne, kierunek i siła zależności poszczególnych czynników na poziom
zaufania może być różny w zależności od grupy badawczej oraz podjętego problemu badawczego.
4. BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Banki jako instytucje pośrednictwa finansowego pełnią w systemie finansowym szczególną rolę – zapewniają obrót instrumentów finansowych, przejmują na siebie ryzyko, udostępniają informacje o stopniu ryzyka oraz mają dostęp
do pożyczkodawcy ostatniej instancji42. Oprócz wymienionych, podmioty te
realizują jeszcze jedno szczególnie istotne zadanie – znacząco przyczyniają się
do utrzymania stabilności systemu bankowego, czyli mają zapobiegać sytuacjom, w których mechanizmy oceny, alokacji środków i zarządzania ryzykiem
finansowym nie są sprawne43. Stąd też od lat czynione są działania, które mają
na celu zapewnić równowagę pomiędzy efektywnością i stabilnością. Uznanie
stabilności finansowej za dobro publiczne przyczyniło się do podjęcia czynności, mających na celu zbudowanie sieci bezpieczeństwa finansowego, poprzez
takie działania jak44:
 wydawanie koncesji i zezwoleń,
 nadzór ostrożnościowy,
 wycofywanie licencji,
 gwarantowanie depozytów,
 ochrona zaufania do sektora bankowego,
 pełnienie funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji,
 ingerencja władz monetarnych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na działania mające na celu zapewnienie
ochrony zaufania do sektora bankowego – czynności te mają ogromne znaczenie
dla funkcjonowania wszystkich banków, które opiera się właśnie na zaufaniu

42

M. Iwanicz-Drozdowska, Typologia i tendencje rozwojowe systemów gwarantowania depozytów, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na
świecie, PWE, Warszawa 2005, s. 446
43
J. Osiński, Stabilność finansowa w Polsce – aspekty finansowe, „Bank i Kredyt” 2005,
nr 11–12, s. 4–5.
44
A. Santomero, Deposit Insurance: Do We Need It and Why, The Wharton School, University of Pensylvania, Pensylvania 1997, s. 11–12.
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klientów do instytucji finansowych45. Sprawne działanie systemu bankowego
wymaga zdobycia i utrzymania wiary przedsiębiorstw i osób fizycznych w to, że
ich oszczędnościom zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Ze względu na zaufanie, którym klienci obdarzają banki, są one traktowane jako instytucje zaufania
publicznego46. Prowadząc działalność opartą na depozytach banki muszą brać
pod uwagę nie tylko własne interesy, ale także (lub raczej przede wszystkim)
interesy społeczeństwa47. Etyczne postępowanie instytucji finansowych buduje
zaufanie klientów, zwiększa ufność kontrahentów oraz tworzy renomę banków.
Inną przesłanką wpływającą na kreowanie statusu banków jako instytucji zaufania publicznego jest tajemnica bankowa, chroniąca interes ekonomiczny banków
i ich klientów48.
Z drugiej jednak strony banki są instytucjami, które prowadzą działalność
usługową w sposób analogiczny do zwykłych przedsiębiorstw. Oznacza to, że ich
podstawowym celem jest maksymalizacja zysków49. Pogląd ten jest bardzo popularny w literaturze – przykładowo A. Smith twierdził, że „każdy człowiek czyni
stale wysiłki, by znaleźć najbardziej korzystne zastosowanie dla kapitału, jakim
może rozporządzać, przy czym ma on na widoku własną korzyść, a nie korzyść
społeczeństwa”50. Autorzy próbując określić zasady działania podmiotów niejednokrotnie podkreślali związek pomiędzy działaniem a maksymalizacją korzyści
w dłuższym okresie51. Niemniej przy tak przedstawionych definicjach konieczne
jest określenie, kto jest beneficjentem tych zysków – i także w tym temacie badacze są podzieleni, gdyż w literaturze wymienia się zarówno instytucje, jak i właścicieli czy akcjonariuszy52. Liczne przykłady literaturowe dowodzą, że znaczna
część ekonomistów uznawała przede wszystkim własne zyski za motyw działania,
stąd też gospodarowanie opierało się na zasadach racjonalności, a nie etyki.
Niemniej w literaturze (m.in. J. W. Gałkowski) można spotkać się z opinią
odwrotną, zgodnie z którą maksymalizacja zysku nie powinna być jedynym lub
najważniejszym kryterium działania właściciela, gdyż nie jest najwyższą wartością – celem funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym także bankowych) jest
45

B. Zdanowicz, Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania
depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 1(34),
s. 12.
46
E. Fojcik-Mastalska, Prawo bakowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005.
47
L. Góral, Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998, s. 29.
48
J. Majewski, Prawo karne gospodarcze, [w:] O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze.
Prawo gospodarcze i handlowe, C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 296.
49
A. Janiak, O przywilejach bankowych. Cz. III, „Prawo Bankowe” 2000, nr 11, s. 59.
50
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa
1954, s. 42–43.
51
Szerzej: E. Stenberg, Czysty biznes. Etyka w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998; J. Sekuła, Uprawomocnienie tzw. etyki biznesu w systemie etyki graduacyjnej,
[w:] A. Węgrzecki (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Oficyna Cracovia, Kraków 1999, s. 37.
52
J. Bocheński, Filozofia przedsiębiorstwa, [w:] J. Bocheński (red.), Sens życia i inne eseje,
Wydawnictwo Antyk, Kraków 1993, s. 72.

Zaufanie do sektora bankowego

125

zaspokajanie materialnych (a pośrednio także duchowych) potrzeb społeczeństwa, zarówno obecnych, jak i przyszłych53. Ten punkt widzenia jest w literaturze rzadziej spotykany, lecz wnosi do rozważań na temat celu działania podmiotu istotną wartość – ocenę moralną motywów działania właścicieli, piętnującą
podejście nastawione wyłącznie na zysk.
W związku z tym powstaje konieczność osiągnięcia równowagi pomiędzy
efektywnością (konkurencyjnością, dochodowością, itp.) a bezpieczeństwem
klientów (stabilnością, etyką, zaufaniem, itp.). Co istotne, znalezienie tego kompromisu nie jest działaniem jednorazowym, a raczej czynnością powtarzaną
wielokrotnie ze względu na stale zmieniające się warunki rynkowe. Wypracowywanie zysków jest ważne dla przetrwania banków na rynku, ale realizacja
tego celu jest ściśle uzależniona od zaufania klientów. Zatem obok dążenia do
podnoszenia efektywności działania konieczne jest również zapewnianie bezpieczeństwa depozytów, co jest możliwe poprzez prowadzenie działalności w sposób etyczny, czyli zgodny z przyjętymi normami moralnymi.
Charakter relacji oparty na zaufaniu sprowadza się do określonych norm,
zasad i wartości etycznych, które stają się podstawą ich budowania. Można tu
mówić o mechanizmie, którego fundamentem jest przeświadczenie o tym, iż
dana społeczność cechuje się uczciwym i kooperatywnym zachowaniem. Stosunek ten oparty jest na wzajemnym poszanowaniu dla określonych norm54. Jest to
szczególnie istotne w kontekście sektora bankowego, którego relacje, zwłaszcza
z klientami, oparte są na szczególnym, społecznym wymiarze zaufania.
Rola, jaką banki odgrywają dla kształtowania ładu społeczno-gospodarczego,
wynika m.in. z powszechnego dostępu do produktów i usług bankowych, które
tym samym bardzo często są utożsamiane z usługami publicznymi55 oraz z faktu
zarządzania powierzonymi im środkami przez klientów56. Banki pełnią w ten
sposób rolę publicznego depozytariusza, co sprawia, iż przedsiębiorstwa bankowe podlegają powszechnej ocenie wiarygodności i zaufania.
W przypadku instytucji zaufania publicznego, do których należą banki, owe
zaufanie publiczne jest kreowane oraz wzmacniane poprzez jego gwarantowanie
przez państwo. Wspomniane gwarancje mogą mieć dwojaki charakter57:
 prawny – będący konsekwencją obowiązujących przepisów prawa;
 instytucjonalny – związany z działaniem organów, którym państwo powierzyło określone zadania.
53
J. W. Gałkowski, Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu, [w:] M. Borkowska, J. W. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie, TN KUL, Lublin 2002, s. 42.
54
F. Fukuyama, op. cit., s. 38.
55
L. Góral, op. cit., s. 169.
56
B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998, s. 39.
57
E. Radziszewski, Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, KNF, Warszawa 2013, s. 10.
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Bankowość określa się mianem dobra publicznego, co wynika z dualnego
charakteru banków – z jednej strony są klasycznymi przedsiębiorstwami usługowymi, a z drugiej powinny być instytucjami zaufania publicznego58. Pełnienie
tej szczególnej funkcji wynika ze szczególnych rygorów prawnych, pod którymi
instytucje te prowadzą działalność, a w konsekwencji z rygorystycznego nadzoru nad ich funkcjonowaniem59. Najistotniejsze argumenty wskazujące na posiadanie przez bank statusu instytucji zaufania publicznego zawiera tab. 1.
Przepisy prawa obejmują zarówno utworzenie, jak i działanie i likwidację
banków, zatem na każdym etapie życia instytucje te są objęte szczególnym nadzorem. Co istotne, prawo w ten sposób chroni interes publiczny (rozumiany jako
powierzone przez klientów oszczędności), ponieważ nakazuje przedsiębiorstwom bankowym działać w sposób chroniący ich interesy (np. poprzez lokowanie depozytów w bezpieczne oszczędności, utrzymywanie kapitałów własnych
na określonym poziomie, tak aby była możliwa wypłata środków klientów
w dowolnym momencie, itd.). Wszystko to powoduje, że banki różnią się od
standardowych przedsiębiorstw usługowych, a ich działalność nie ogranicza się
wyłącznie do sprzedaży usług bankowych. Ponadto należy wspomnieć o innym
szczególnie ważnym aspekcie prowadzonych rozważań – instytucje finansowe
mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i stabilność gospodarki ze względu
na to, że dostarczają płynności różnym podmiotom. Co istotne, dokonując transakcji kredytowych, inwestycyjnych czy lokacyjnych banki przejmują część ryzyka takiego przedsięwzięcia, co także odróżnia je od pozostałych przedsiębiorstw usługowych oraz świadczy o trosce o dobro publiczne60.
5. ZAUFANIE DO POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Na przestrzeni lat 2007–2014 można zauważyć wzrost pozytywnej opinii
o polskim sektorze bankowym, zarówno pod względem wzrostu opinii bardzo
i raczej dobrych, jak również spadku bardzo i raczej niedobrych (zob. wykres 1).
Co istotne, w okresie kryzysu gospodarczego można zauważyć wyraźne pogorszenie opinii społeczeństwa.

58
S. Flejterski, W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwem bankowym, [w:] A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
59
M. Dąbrowska, Bank jako instytucja zaufania publicznego, „Bezpieczny bank” 2002,
nr 2–3(17–18), s. 137.
60
D. Czarnota, Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rzeczywistość?, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia
Ekonomiczne” 2014, nr 186, s. 154–155
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Tabela 1. Argumenty wskazujące na posiadanie przez bank statusu instytucji zaufania publicznego
Autor

Argument

Ustawa,
przepis prawny, itp.

1

2

3

Ustawodawca określa warunki podjęcia działalności bankowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i profesjonalizmu w działalności powstającego banku.
Ustawodawca nakłada sankcje za prowadzenie
K. Płończyk
działalności bankowej bez zezwolenia w celu
ochrony obywateli oraz interesu samego banku.
Ustawodawca zobowiązuje bank do posiadania
i utrzymywania funduszy własnych banku.
Ustawodawca upoważnia Bankowy Fundusz
L. Góral
Gwarancyjny do udzielania pomocy bankom
w przypadku powstania niebezpieczeństwa
niewypłacalności.
Ustawodawca wprowadził umowę agencyjną
(jako podstawę do powierzenia przez bank osobie
trzeciej wykonywania określonych czynności
bankowych – tj. outsourcingu) w celu zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego banku.
Ustawodawca wprowadził warunki, od których
K. Kohutek
uzależniona jest możliwość posłużenia się przez
bank outsourcingiem.
Ustawodawca wprowadził możliwość ustanowienia zarządu komisarycznego w celu przeprowadzenia prawidłowego postępowania naprawczego.
Ustawodawca nadaje dokumentom bankowym
M. Bączyk
moc prawną dokumentu urzędowego.
Ustawodawca zobowiązuje banki do przestrzegaJ. Majewski,
nia tajemnicy bankowej w celu ochrony intereZ. Ofiarski,
sów ekonomicznych klientów i banków (kreacja
J. Molis
prestiżu banków).
Ustawodawca zobowiązuje banki do lokowania
P. Masiukiewicz powierzonych im środków pieniężnych w pewne
aktywa.
Ustawodawca zapewnia bankom ochronę poprzez penalizację czynów polegających m.in. na
M. Zdyb
wyłudzaniu kredytów, gwarancji bankowych,
dotacji, subwencji, zamówień publicznych czy
„prania brudnych pieniędzy”.
Ustawodawca poddał banki pod specjalny nadzór, co wiąże się z podwyższonymi wymaganiaR. Kałużny
mi co do profesjonalizmu ich działania przy
jednocześnie większej odpowiedzialności za
efekty dokonywanych czynności.
E. Fojcik-Mastalska

Ustawa Prawo bankowe,
art. 30.
Ustawa Prawo bankowe,
art. 171.
Ustawa Prawo bankowe,
art. 126–128.
Ustawa o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym.

Ustawa Prawo bankowe,
art. 6a.

Ustawa Prawo bankowe,
art. 6c.
Ustawa Prawo bankowe,
art. 145.
Ustawa Prawo bankowe,
art. 95.
Ustawa Prawo bankowe,
art. 104.
Ustawa Prawo bankowe,
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo karne, Ustawa
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ustawa o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym
– nadzór KNF.
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Tabela 1 (cd.)
1

2

3

Banki posiadają autorytet, który utrwalił się na
H. Dzwonkowski
Zwyczaj.
przestrzeni lat.
Banki cieszą się ogromnym zaufaniem klientów.
Deponenci powierzając bankom swoje środki
J. Głuchowski, pieniężne wierzą, że są one bezpieczne, nie stracą
J. Szambelańczyk na wartości, oraz że będą mogli je wypłacić
Zaufanie.
w dowolnym bądź określonym w umowie
terminie.
Trybunał
Banki gromadzą środki pieniężne znacznej liczby
Konstytucyjny osób.
Banki, jako instytucje zaufania publicznego
w swojej działalności kierują się przepisami
prawa, rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, uchwałami samorządu bankowego,
Związek Banków normami przewidzianymi w Kodeksie oraz doKodeks Etyki Bankowej
Polskich
brymi zwyczajami kupieckimi. Banki i ich pracownicy oraz osoby, za których pośrednictwem
banki wykonują czynności bankowe, uwzględniają zasady: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.
Źródło: M. Bączyk, L. Góral, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz,
Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005; F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz,
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005; J. Pitera, Charakterystyka instytucji zaufania
publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Sądów
Powszechnych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 4, s. 149–150, Ustawa z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, DzU 1994, nr 4, poz. 18, ze zm.;
Uchwała Izby Cywilnej SN z 30.04.1999 r., III CZP 61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201;
O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze. Prawo gospodarcze i handlowe, C. H. Beck,
Warszawa 2003, s. 296; Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Zakamycze 2004, s. 205–212; P. Masiukiewicz, Rola państwa w przezwyciężaniu kryzysu banku,
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Badając opinię publiczną na przestrzeni lat 2012–2014 można zauważyć
wzrost pozytywnych poglądów na temat sektora bankowego i zaufania do banków (wykres 2).
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Zaufanie jest pojęciem niejednorodnym, zmiennym w czasie i uzależnionym od wielu czynników. Co ciekawe, wśród wielu instytucji banki działające
na terenie Polski w znacznym stopniu cieszą się zaufaniem społeczeństwa
i przedsiębiorców (w 2014 r. 60% polskiego społeczeństwa potwierdzała zaufanie do banków, z których korzysta badany, wśród przedsiębiorców wartość tego
wskaźnika oscylowała na poziomie 95% – zob. wykresy 3 i 4). W obu przypadkach zaufanie do znanej instytucji finansowej było wyższe od analogicznych
mierników zaufania do Narodowego Banku Polskiego, banków działających
w Polsce, Europie czy na świecie. Zaufanie przedsiębiorców do instytucji jest
wyższe niż w przypadku osób fizycznych, co może wynikać z różnic w zakresie
oferty produktowej oraz jakości obsługi.
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Co istotne, klienci decydują się na wybór danego banku przede wszystkim
ze względu na to, że jest on pewny i godny zaufania (27% klientów detalicznych
jest tego zdania oraz 36% klientów segmentu Private banking – zob. wykres 5).
Jest to szczególnie istotny wniosek biorąc pod uwagę pozostałe różnice w czynnikach determinujących decyzję o skorzystaniu z usług danej instytucji w grupie
klientów detalicznych i zamożnych – w pierwszym przypadku duże znaczenie
ma cena produktów bankowych i ich dostępność, podczas gdy w drugim w dużej mierze jakość obsługi i dostępność.
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W 2014 r. 60% społeczeństwa twierdziło, że nie wszystkie banki są jednakowo godne zaufania, zaś analogiczne wskaźniki dla roku 2013 i 2012 wyniosły
56% i 46%. Zauważona tendencja może świadczyć o wzroście świadomości
klientów w zakresie przestrzegania przepisów prawnych i zasad etycznych.
Wśród najistotniejszych czynników decydujących o nieobdarzaniu zaufaniem
instytucji finansowych należy wymienić: chęć zarobienia na niewiedzy klienta
(33% odpowiedzi), chęć zarobienia coraz większych kwot na kliencie
(32% odpowiedzi), krótki czas działania na rynku (29% odpowiedzi), wprowadzanie skomplikowanych i niezrozumiałych ofert (28% odpowiedzi) i nie informowanie o zmianach w ofercie (wykres 6).
PODSUMOWANIE

Banki jako instytucje pośrednictwa finansowego pełnią ważną rolę w systemie finansowym, ponieważ zapewniają obrót instrumentów finansowych,
przejmują na siebie ryzyko, pośredniczą w przepływie kapitału i informacji,
a także budują sieć bezpieczeństwa finansowego. System finansowy powinien
być nie tylko efektywny, ale także uczciwy i stabilny, zaś pomiędzy tymi cechami zachodzi zależność dwustronna, tzn. system finansowy jest efektywny,
gdy jest uczciwy i stabilny (bo klienci mają zaufanie do banków i powierzają im
swoje depozyty), ale z drugiej strony musi być on efektywny, żeby mógł prowadzić swoją działalność w sposób uczciwy i stabilny. Każda z tych cech jest uzależniona od innych elementów systemu bankowego – stabilność zależy od
sprawności i powszechności systemu rozliczeń bankowych oraz skuteczności
działań nadzorczych, efektywność od optymalizacji kosztów i przychodów,
stopnia zaangażowania instytucji finansowych w alokację wolnych kapitałów
i stopień otwartości krajowego systemu finansowego, zaś na uczciwość mają
wpływ takie czynniki jak: zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji,
zagwarantowanie ochrony przed wykorzystaniem niewiedzy konsumentów
i zapobieganie konfliktom interesów61.
Przeprowadzona analiza typu desk research pokazała, że zaufanie do banków zmniejsza się w okresie kryzysu finansowego, jednakże w znacznej mierze
klienci ufają instytucjom, którym powierzają swoje oszczędności. Należy przy
tym wskazać, że nieetyczne zachowania, jak np. celowe wprowadzanie w błąd,
obniża zaufanie konsumentów. Jednak wybierając bank, klienci przede wszystkim
kierują się tym, czy jest on pewny i godny zaufania, co oznacza, że jest to dla nich
najwyższa wartość oraz fundament działania banków jako instytucji zaufania publicznego.

61

S. Flejterski, op. cit., s. 109–110
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TRUST IN THE BANKING SECTOR
Abstract: Trust is the foundation of relation between advisers and clients, but above all, it is
the capital needed for the functioning of banks as an institution of public trust. The purpose of
this paper is an attempt to place public confidence in the theory and analysis of public opinion
about the banking sector as well as the necessary basis of trust with financial institutions.
Keywords: trust, banks, institution of public trust.
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PROGRAMY ETYCZNE WYBRANYCH BANKÓW NALEŻĄCYCH
DO POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO

Streszczenie: Programy etyczne stanowią odpowiedź wielu banków na dynamicznie zmieniające
się otoczenie, w którym funkcjonują. Ich podstawowe komponenty (misja, wizja, cele, wartości
oraz posiadanie własnych kodeksów etycznych) wyznaczają pożądany sposób funkcjonowania na
rynku finansowym oraz kierunki rozwoju.
Celem niniejszego rozdziału jest określenie potencjału wewnętrznych programów etycznych
jako narzędzia rozwijania wymiaru etycznego w biznesie bankowym, a także analiza ich zawartości oraz zakresu publikacji przez 10 największych banków w Polsce pod względem sumy aktywów.
Słowa kluczowe: programy etyczne, banki, kodeksy etyczne.

WSTĘP

Specyfika sektora bankowego oraz jego szczególne znaczenie dla gospodarki światowej wskazuje, iż zachowania osób zatrudnionych w bankach lub
współpracujących z nimi mogą w sposób istotny wpływać na cały rynek finansowy. W przypadku nawet najdrobniejszego błędu pracownika banku jego konsekwencją, zwłaszcza w przypadku pojawienia się informacji o nim w mediach,
może być utrata zaufania klientów do danej instytucji finansowej. Taka sytuacja
akcentuje znaczenie każdego zachowania, podejmowanej decyzji, a także wyboru dokonywanego przez osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie bankowym.
Uwzględniając zarówno etykę na poziomie jednostki będącej pracownikiem, jak i na płaszczyźnie korporacji, zachowania etyczne mają kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania personelu oraz sposobu funkcjonowania zatrudniającego ich banku. Zwracanie szczególnej uwagi na tego typu aspekty
coraz częściej skutkuje powstaniem programów etycznych stanowiących istotne
wsparcie dla podejmowania prawidłowych decyzji oraz dokonywania odpowiednich wyborów z punktu widzenia etyki biznesu. Podstawową korzyścią
wynikającą z implementacji analizowanych rozwiązań jest wzrost świadomości
pracowników przedsiębiorstw, w tym bankowych, na temat znaczenia zachowania etycznego. Pierwsze programy etyczne były wdrażane na początku lat
90. XX w. w korporacjach prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych
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i choć ich zakres przedmiotowy ewoluował na przestrzeni kilku ostatnich dekad,
mogą one obejmować m.in. następujące elementy1:
 ustalenie misji organizacji,
 zdefiniowanie standardów etycznych i zawodowych,
 stworzenie kodeksu postępowania i/lub kodeksu etycznego,
 utworzenie stanowiska lub departamentu ds. etyki,
 promowanie zachowań etycznych np. poprzez wyróżnianie pracowników
za postępowanie w zgodzie z przyjętymi standardami, czy też realizację inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 permanentny monitoring przestrzegania norm etycznych,
 opracowanie procedur anonimowego zgłaszania incydentów wątpliwych
etycznie,
 audyt etyczny,
 stworzenie kompleksowej polityki compliance,
 aktualizacje regulacji zapisanych w regulaminach pracowniczych, postanowień zawartych w kodeksach etycznych oraz wymagań w ramach standardów
zawodowych.
Rosnące znaczenia programów etycznych dla rozwoju sektora bankowego
na całym świecie skłania do refleksji nad możliwością zastosowania jego podstawowych komponentów przez banki w Polsce. Celem niniejszego rozdziału
jest prezentacja kluczowych elementów programów etycznych, a także analiza
ich treści z podziałem na wybrane komponenty przez 10 największych banków
pod względem sumy aktywów w Polsce.
1. MISJA, WIZJA I CELE BANKÓW

W definicji słownikowej misja stanowi odpowiedzialne zadanie do spełnienia2, przy czym ograniczając znaczenie charakterystyki analizowanego terminu
tylko i wyłącznie do organizacji, należy zauważyć, iż jest ona charakterystyczną
rolą do spełnienia przez przedsiębiorstwo3. Jest ona tym samym zwerbalizowanym sensem istnienia każdego podmiotu gospodarczego4.

1
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007,
s. 258–259.
2
M. Szymczak (red), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999, s. 176.
3
A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2000, s. 48.
4
H. Mackiewicz, Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, „Przedsiębiorstwo i Region” 2009, nr 1, s. 38.
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W praktyce określenie misji przedsiębiorstwa niejednokrotnie sprowadza
się do odpowiedzi na następujące pytania5:
 Czym jest nasze przedsiębiorstwo i czym być powinno?
 Jaki jest najważniejszy cel podmiotu gospodarczego?
 Kim jesteśmy?
 Co staramy się zrobić?
 Komu służymy?
 Od czego lub od kogo zależy nasz sukces?
 Po co istnieje organizacja?
 Jaki wkład wnosi przedsiębiorstwo?
Analizowane pytania, podobnie jak i sama misja, powinny się odnosić do
następujących pięciu elementów6:
1. Idei i wartości – stanowią one fundament dla organizacji i wyrażają intencje założycieli przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu można znaleźć
stanowisko, iż kluczowe są następujące kategorie wartości7:
 biznesowe – związane z prowadzoną działalnością i maksymalizowaniem
zysku, wśród nich np. wytrwałość, skuteczność i profesjonalizm,
 racjonalne – odnoszące się do relacji interpersonalnych (umiejętność komunikacji, praca zespołowa oraz szacunek do innych),
 rozwojowe – bezpośrednio związane z kreatywnością i innowacyjnością,
 odnoszące się do wkładu na rzecz innych – przykładem mogą być inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
2. Domeny – obejmują one oferowane produkty, rynek, na którym podmiot
je sprzedaje, a także klientów, traktowanych jako adresatów oferty.
3. Unikatowej oferty kierowanej do klientów i kontrahentów – stanowi ona
często element przewagi konkurencyjnej, przy czym coraz trudniej jest oferować
coś, co jest limitowane, szczególne, spersonalizowane, itd.
4. Szczególnej oferty kierowanej do całego społeczeństwa lub do lokalnej
społeczności – adresaci są definiowani w zależności od skali prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Dewizy – stanowiącej kilka słów określających fundamentalne intencje
i dążenia danej organizacji, co w efekcie ma skłonić klientów do skorzystania
z proponowanej oferty.

5
B. Moszoro, Znaczenie misji przedsiębiorstwa i jej wpływ na kompetencje przywódcze,
„Management and Business Administration. Central Europe” 2012, vol. 2, s. 55.
6
T. Oleksyn, Misja, wizja i cele organizacji – kontekst etyczny, [w:] K. Kietliński,
V. M. Reyes, T. Oleksyn (red.), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2005, s. 234–235.
7
P. Cardona, C. Rey, Zarządzanie poprzez misję, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 80.
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Tym samym na finalny „kształt” misji przedsiębiorstwa wpływają głównie
cztery czynniki8:
 historia organizacji,
 preferencje zarządu oraz udziałowców podmiotu,
 otoczenie przedsiębiorstwa,
 zasoby podmiotu gospodarczego (kapitałowe, ludzkie i techniczne).
Historia przedsiębiorstwa jest istotna wtedy, kiedy można mówić o tradycji
i historycznym wizerunku jednostki, tym samym element ten będzie akcentowany wyłącznie w przypadku podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na
rynku od pewnego czasu.
Dotychczas analizowane aspekty związane z misją przedsiębiorstw mają
swoje przełożenie w najczęściej wykorzystywanych składnikach misji, do których należą: klienci, lokalizacja, technologia, sposób na przetrwanie, filozofia,
koncepcja rozwoju, publiczny wizerunek, stosunek do pracowników, tempo
wzrostu firmy oraz jej pozycji rynkowej, nowoczesność, lojalność klientów,
a także reputacja podmiotu9. Biorąc pod uwagę mnogość wskazanych komponentów należy zauważyć, iż najczęściej podmioty gospodarcze koncentrują się na
jednym wyraźnie akcentowanym elemencie lub też kilku, powiązanych ze sobą.
Misja podmiotu gospodarczego może pełnić dwie funkcje: z jednej strony
odpowiedź na część z wymienionych pytań ułatwiających jej określenie wskazywać będzie na kierunek, w jakim przedsiębiorstwo będzie podążać, z drugiej
zaś, pozwoli określić pewien wzorzec, będący podstawą oceny tego, co już zostało osiągnięte przez organizację10. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę
na cztery sposoby formułowania misji podmiotów gospodarczych11:
1. Podejście konwencjonalne – koncentrujące się na tym co, dla kogo i jak
wykonuje organizacja. Problemem może być w tym przypadku dynamicznie
zmieniające się otoczenie, które będzie dezaktualizować pewne elementy misji.
2. Podejście bazujące na zasadach działania – informuje o regułach i zasadach, które organizacja chce przestrzegać. Wadą tego ujęcia jest ograniczona
możliwość wyróżnienia się podmiotu gospodarczego poprzez misję, gdyż wiele
podmiotów funkcjonuje w podobny sposób.
3. Podejście oparte na społecznej odpowiedzialności – określa, przed kim
i za co firma odpowiada. Ujęcie to obarczone jest pewnym ryzykiem, wynikającym z możliwości redefiniowania kluczowych interesariuszy w długim okresie
egzystencji przedsiębiorstwa na rynku.
4. Podejście bazujące na tradycji – ujęcie to akcentuje aspekt historyczny
i przestaje być aktualne w chwili pojawienia się informacji o jakichkolwiek in8

B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa
1996, s. 44–45.
9
K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 245–248.
10
W. Gasparski, op. cit., s. 260.
11
I. Bielski, Podstawy marketingu, Dom Organizatora, Toruń 1999, s. 110–111.
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cydentach związanych z brakiem poszanowania zasad i wartości etycznych
w przeszłości.
Bez względu na sposób formułowania misji należy zwrócić uwagę na fakt,
iż przedstawia ona pewną drogę, która prowadzi do wymarzonego obrazu przedsiębiorstwa w przyszłości będącego jego wizją. Wskazanie pożądanego stanu
organizacji jest niezwykle istotne zarówno dla pracowników przedsiębiorstwa,
jak i osób nim zarządzających. Wymarzony obraz przedsiębiorstwa odnosi się
do jego przyszłości i składa się z dwóch komponentów: kreatywnego wyznaczenia celów na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt następnych lat oraz sprecyzowanej koncepcji ich osiągnięcia.
Tym samym formułowanie wizji jest pewnym procesem, wskutek którego
możliwe jest zobrazowanie przyszłego, pożądanego i realnego stanu przedsiębiorstwa dającego zupełnie nowe możliwości, szanse i perspektywy. Jej elementy składowe można określić w następujący sposób12:
1. Prezentacja kierunków, które są znane lub wyczuwane, bez wskazywania
ich granic.
2. Ukazywanie nowych horyzontów, idei, szans i możliwości bez akcentowania szczegółów.
3. Zadawanie pytań, bez konieczności udzielania odpowiedzi.
Opracowanie misji i wizji podmiotu gospodarczego jest zazwyczaj powiązane z określeniem głównych celów przedsiębiorstwa. Są one „końcowym rezultatem zaplanowanej działalności”13, przy czym zwraca się uwagę na potrzebę
wyznaczenia precyzyjnego terminu lub okresu mieszczącego się w zdefiniowanym przedziale czasu, co pozwala na weryfikację ich osiągnięcia14.
Każda jednostka gospodarcza może mieć własne cele działalności, przy
czym na poziomie rozważań akademickich należy zauważyć, iż istnieją trzy
najczęściej wymieniane uniwersalne cele przedsiębiorstw:
1. Przetrwanie – osoby związane z podmiotem prowadzącym działalność
(pracownicy, właściciele, menedżerowie, etc.) są zainteresowane tym, aby on
istniał, w związku z czym podejmują odpowiednie starania dla osiągnięcia tego
celu.
2. Rozwój – rozwijanie przedsiębiorstwa przynosi liczne korzyści zarówno
dla jego właścicieli, jak i pracowników, czego konsekwencją mogą być np.
podwyżki wynagrodzeń, tworzenie nowych miejsc pracy, a także większy prestiż dla organizacji.
3. Maksymalizacja zysku w długim czasie – cel ekonomiczny, który obecnie
jest coraz częściej kontestowany przez różne grupy interesariuszy organizacji.
12

J. D. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania, Orgmasz, Warszawa 1996, s. 53.
T. L. Wheelen, J. D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy,
Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006, s. 14.
14
J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 30.
13
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Misja, wizja oraz cele jednostek gospodarczych są określane również
w przypadku sektora bankowego. W przypadku banków obecnie, w czasach
dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz kryzysu gospodarczego obserwowanego w wielu krajach, dominuje podejście, w ramach którego rozwój organizacji jest bardzo wyraźnie związany z poszanowaniem zasad i wartości
etycznych. Akcentowanie znaczenia bezpieczeństwa przez banki jest oczekiwane niemal przez wszystkich interesariuszy, którzy w tym aspekcie upatrują szansy na rozwój.
Kolejnym komponentem misji często wykorzystywanym przez podmioty
należące do sektora bankowego jest zwrócenie uwagi na zasoby ludzkie organizacji. Osoby zatrudniane w bankach powinny cechować się odpowiednią wiedzą
merytoryczną, co może stanowić element przewagi konkurencyjnej.
Równie istotna jest wizja przedsiębiorstw bankowych – w tym przypadku
zwraca się szczególną uwagę na możliwości osiągnięcia określonej pozycji na
tle innych organizacji. W tym przypadku akcentuje się pożądany udział w rynku,
który ma być udziałem określonego banku na wybranym etapie jego rozwoju
w przyszłości. Równie często kreowany jest obraz przedsiębiorstwa bankowego
jako jednostki dynamicznej, innowacyjnej i wrażliwej etycznie – w ten sposób
pokazuje się wzorzec, do którego będzie się dążyć.
Cele przedsiębiorstw bankowych z jednej strony mają charakter finansowy
(odnoszący się do określonych aspektów wyników ekonomicznych jednostki),
z drugiej zaś coraz częściej koncentrują się na podnoszeniu jakości obsługi,
upraszczaniu procedur czy też większym zaangażowaniu we wspieranie społeczności lokalnej.
2. KODEKS ETYCZNY A KODEKS ZAWODOWY

Jednym z najczęściej występujących w praktyce elementów programów
etycznych organizacji są kodeksy etyczne. O ich szczególnym znaczeniu może
świadczyć fakt, iż odnoszą się one do większości, a niekiedy w ujęciu ogólnym
nawet do wszystkich, dokonywanych wyborów oraz podejmowanych decyzji
przez jednostki w organizacji, bez względu na zajmowane w niej stanowisko.
Kodeks etyczny przedsiębiorstwa (niekiedy określany mianem kodeksu dobrej praktyki lub kodeksem postępowania)15 wskazuje na całokształt podstawowych dla podmiotu gospodarczego wartości i oparte na nich standardy etyczne16.
15

A. Adamik, M. Nowicki, Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania: Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa
2012, s. 500.
16
W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, Rola i znaczenie programów i kodeksów
etycznych, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.), Etyka bizne-
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Z punktu widzenia znaczenia zawartych postanowień i zasad, istotna jest forma
pisemna dokumentu – zwłaszcza w obszarze koncentrującym się na zachowaniach kierownictwa i pracowników, przejrzystość regulacji oraz ich dostępność
odgrywa niezwykle ważną rolę17.
Należy również jednoznacznie podkreślić, iż kodeksy etyczne przedsiębiorstw nie są wystandaryzowane, co oznacza, iż każdy podmiot gospodarczy
samodzielnie opracowuje dokument, przy czym niejednokrotnie w procesie tym
biorą udział pracownicy i kierownictwo organizacji18. Zindywidualizowane podejście do kwestii etycznych wynikające m.in. ze specyfiki przedsiębiorstwa, jego
pozycji na rynku czy też rodzaju wykonywanej działalności sprawia, iż porównanie kodeksów etycznych nie zawsze jest możliwe, a niekiedy nawet uzasadnione.
Kodeksy etyczne mogą stanowić bardzo rozbudowane dokumenty prezentujące zbiór zasad ogólnych oraz (co szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw należących do wybranych sektorów gospodarki) szczegółowych, określających działania, emocje i stany psychiczne, które są z jednej strony zakazane, z drugiej zaś przewidziane. Innymi słowy stanowią one pewne wytyczne dla
jednostek mogących znaleźć się w sytuacjach wątpliwych etycznie19.
Specyfika kodeksów etycznych sprowadza się do rekomendowania określonych zachowań, przy czym nie wskazuje się żadnych kar, które mogłyby być efektem braku poszanowania dla przyjętych zasad i wartości etycznych. Dokument
wskazujący na jakiekolwiek konsekwencje czynów nieetycznych staje się regulaminem opartym na przepisach prawa lub porozumieniach grup pracowników
(związków zawodowych). Kodeks etyczny może się odwoływać jedynie do sankcji
sumienia oraz sankcji wynikających ze świadomości godności osoby ludzkiej20.
Kodeksy etyczne stanowią najczęściej fundamentalny element programów
etycznych organizacji, przy czym wskazuje się, że ich rosnąca popularność wynika m.in. z następujących powodów21:
1. Presji interesariuszy związanej z oczekiwaniem określonych działań organizacji i zachowań jednostek w niej pracujących.
su w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS
PAP & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002, s. 26.
17
A. Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 1999, s. 72.
18
M. Kaptein, M. Schwartz, The Effectiveness of Bbusiness Codes: A Critical Examination
of Existing Studies and the Development of an Integrated Research Model, „Journal of Business
Ethics” 2008, vol. 77, s. 111–127.
19
D. R. Forsyth, E. H. O’Boyle Jr., Rules, Standards, and Ethics: Relativism Predicts Cross-national Differences in the Codification of Moral Standards, „International Business Review”
2011, vol. 20, s. 355.
20
J. Marciniak, Budowa specyficznych przewag w wizerunku pracodawcy, [w:] J. Marciniak
(red.), Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 882.
21
B. Klimczak, Etyka gospodarcza. Wydanie trzecie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 73–74.
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2. Potrzeby poprawy wizerunku podmiotu gospodarczego i osiągnięcia z tego tytułu korzyści ekonomicznych.
3. Budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku poprzez
odcinanie się od podmiotów uprawiających oszustwa i inne naganne praktyki.
4. Potrzeby ujednolicenia wewnętrznych regulacji w przypadku organizacji
ponadnarodowych.
5. Możliwości uzyskania efektu synergii w grupach lub zespołach pracowników poprzez precyzyjne i czytelne określenie wartości i aspiracji, a także kreowanie atmosfery zaufania.
Postanowienia, wartości czy też zasady etyczne zawarte w kodeksach najczęściej odnoszą się do odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec pracowników, akcjonariuszy, konsumentów, środowiska naturalnego, a także innych
komponentów otoczenia podmiotu, np. dostawców i kontrahentów22. Równie
istotne są zagadnienia będące przedmiotem regulacji dokumentów – do najczęściej spotykanych elementów zalicza się (kategorie zostały wymienione w ujęciu
alfabetycznym)23:
 bezpieczeństwo wyrobów i usług,
 bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 informowanie o nieprzestrzeganiu norm,
 inwestycje negatywne i międzynarodowy bojkot,
 jakość,
 konflikt interesów,
 likwidacja działalności i redukcje,
 molestowanie seksualne,
 nagradzanie i karanie,
 normy prawne, jakie należy przestrzegać,
 ochrona środowiska,
 poufność,
 praca a rodzina,
 przechowywanie dokumentów finansowych,
 przechowywanie i udostępnianie informacji,
 prywatność w miejscu pracy i poza nim,
 różnorodność i tolerancja,
 stosunki ze światem polityki,
 świadczenia na rzecz społeczności lokalnych,
 upominki, zaproszenia, rewanże,
 zdrowie pracowników – badania okresowe.
22
C. C. Langlois, B. B. Schlegelmilch, Do Corporate Codes of Ethics Reflect National
Character? Evidence from Europe and the United States, „Journal of International Business Studies” 1990, vol. 21, s. 519–539.
23
W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, op. cit., s. 26.
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O ile kodeksy etyczne przedsiębiorstw dotyczą tylko i wyłącznie osób bezpośrednio z nimi związanych (pracowników, kierowników, itd.), o tyle przedstawiciele określonego zawodu mogą podlegać dodatkowym regulacjom, jakimi
są kodeksy zawodowe. Są one dedykowane dla reprezentantów rozmaitych profesji o istotniejszym znaczeniu społecznym.
Wśród reprezentantów takich zawodów znaleźć można również osoby zatrudnione w sektorze bankowym. Potrzeba tworzenia kodeksów zawodowych
wynika ze specyfiki pracy w banku oraz ogromnej odpowiedzialności wynikającej z wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Uwzględniając
punkt widzenia sektora bankowego należy zauważyć, iż wiele norm i zasad
etyki ogólnej ma zbyt uniwersalny charakter, tym samym potrzebne są bardziej
precyzyjne reguły zachowań, zwłaszcza w sytuacji pojawienia się sytuacji
nadzwyczajnych, które mogą oznaczać np. istotny spadek wartości aktywów
klientów danej instytucji.
Etyka zawodowa może ułatwić rozwiązywanie problemów natury etycznej
charakterystycznych dla określonego środowiska (przedstawicieli wybranej profesji, np. pracowników banków). Istotną rolę mogą tu odgrywać również przykłady oczekiwanych zachowań reprezentantów sektora bankowego – wzorce
osobowe są w stanie silnie wpłynąć na wyobraźnię. Utworzony w ten sposób
obraz profesjonalisty może znacznie bardziej przemawiać do pracowników banków niż zwyczajny spis norm.
Bardzo istotną przesłanką tworzenia kodeksu zawodowego dla pracowników sektora bankowego jest również pogląd, iż profesja związana z tego typu
dokumentem wskazującym na określone reguły, normy i wartości, daje swoim
przedstawicielom poczucie określonej misji społecznej, pielęgnuje tradycję
i wpływa na prestiż zawodu. Przekłada się to na postrzeganie wykonywanego
zawodu, a także staje się swoistym zobowiązaniem do profesjonalnego świadczenia obowiązków wynikających z pracy w banku24.
Uwzględniając rolę, jaką obecnie odgrywa sektor bankowy dla rozwoju gospodarki światowej, należy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie pracy wykonywanej przez każdego pracownika banku. Konsekwencje nawet najprostszego błędu mogą być niezwykle poważne nie tylko dla osoby, która go popełniła,
ale także dla pozostałego personelu, przedsiębiorstwa bankowego, sektora do
którego ono należy, a w skrajnych przypadkach nawet gospodarek wybranych
państw. Jest to kolejny powód, dla którego kodeksy etyczne banków, a także
kodeksy zawodowe ich pracowników, powinny być opracowywane, wdrażane
oraz aktualizowane. Odpowiedzialność wynikająca ze specyfiki wykonywanych
obowiązków sprawia, iż to, co dla przedstawicieli innych zawodów jest standardem etyki (zdefiniowanym np. poprzez zespół norm i reguł etycznych), dla osób
zatrudnionych w sektorze bankowym powinno stanowić minimum etyczne.
24

W. Kot, Status kodeksów etycznych zawodów ekonomicznych, [w:] B. Pogonowska (red.),
Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004, s. 238–241.
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3. POLITYKA COMPLIANCE

Polityka compliance w przypadku przedsiębiorstw oznacza prowadzenie
działalności gospodarczej w zgodzie ze wszystkimi przepisami prawa, normami,
zasadami i politykami regulującymi funkcjonowanie organizacji25. W literaturze
przedmiotu zwraca się przy tym uwagę na konieczność przestrzegania zgodności
działań podmiotu gospodarczego z obowiązującym prawem oraz z duchem prawa26. Druga z wymienionych kategorii jest równoznaczna z etycznie poprawnym
zachowaniem27, co podkreśla znaczenie polityki compliance w przedsiębiorstwach – zachowanie może być np. zgodne z prawem, ale nieetyczne.
Kwestia ta stanowi przedmiot zainteresowania departamentów compliance
lub osób zatrudnionych na stanowisku compliance officer. Tworzenie tego typu
etatów jest coraz bardziej popularne w organizacjach należących do różnych
gałęzi gospodarki, przy czym dla części podmiotów, m.in. ze względu na ich
istotne znaczenie (np. należących do sektora bankowego), jest to standardowa
praktyka. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania takiego działu
w strukturze organizacyjnej banku lub współpracy osoby zajmującej się kwestią
polityki zgodności organizacji z innymi pracownikami jest zagwarantowanie
niezależności wykonywania działań przewidzianych w polityce organizacji dotyczącej zgodności28.
W przypadku banków działania z zakresu compliance mogą być powiązane
z systemem kontroli wewnętrznej29 lub stanowić element zarządzania ryzykiem.
Druga z wymienionych opcji w przypadku sektora bankowego jest bardziej popularna i ma większe zastosowanie w praktyce.
Ryzyko braku zgodności jest interpretowane przez pryzmat określonych
zdarzeń (np. sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty wiarygodności),
które mogą zaistnieć w konsekwencji braku poszanowania dla obowiązujących
regulacji prawnych czy też przyjętych dokumentów przez daną organizację.
Podobnie jak w przypadku innych kategorii ryzyka w bankowości, przedmiotem
zainteresowania departamentu compliance lub osoby zatrudnionej na stanowisku
25
P. J. Gnazzo, The Chief Ethics and Compliance Officer: A Ttest of Endurance, „Business
and Society Review” 2011, vol. 116, s. 538.
26
J. Edwards, Individual and Corporate Compliance Competence: An Ethical Approach,
„Journal of Financial Regulation and Compliance” 2003, vol. 11(3), s. 225–235.
27
J. Edwards, S. Wolfe, The Compliance Function in Banks, „Journal of Financial Regulation and Compliance” 2004, vol. 12(3), s. 216–224.
28
K. Wulf, Ethics and Compliance Programs in Multinational Organizations, Springer
Science & Business Media, Berlin 2012, s. 290.
29
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements
Directive IV, CRD IV).
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compliance officer jest m.in. identyfikacja, pomiar, ocena, monitoring oraz
sprawozdawczość działań z różnorodnych obszarów, do których należą m.in.30:
 przepisy i regulacje związane z prawem bankowym (w tym procedury
udzielania kredytów),
 tajemnica bankowa, informacje poufne i stanowiące tajemnicę zawodową,
 polityka informacyjna dotycząca ujawnień,
 przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 zasady etycznego postępowania w prowadzeniu działalności bankowej,
 przyjmowanie zgłoszeń, postępowanie wyjaśniające, wypracowanie standardów chroniących, pracowników zgłaszających nieprawidłowości (w tym
whistleblowing),
 rozwijanie nowych modeli biznesowych lub tworzenie nowych produktów, w szczególności pod kątem przeciwdziałania obchodzeniu powszechnie
obowiązujących przepisów (rekomendacja 14.6 Rekomendacji M KNF),
 zagadnienia dotyczące konfliktów interesów, darowizn i podarunków
(tzw. gifty), transakcje własne,
 nadużycia na rynku,
 reklama produktów i usług bankowych,
 outsourcing,
 przeciwdziałanie korupcji,
 ochrona danych osobowych,
 ochrona konsumenta i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, analiza
wzorców umów, w szczególności pod kątem niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych),
 prawo pracy, w tym zwłaszcza mobbing i molestowanie w pracy.
Obszar zainteresowań banku w ramach polityki compliance jest niezwykle
szeroki, przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż część zdarzeń ze względu
na ich złożoność musi być rozpatrywana na wielu płaszczyznach, również przez
osoby spoza organizacji, posiadające wiedzę ekspercką.
4. ANALIZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PROGRAMÓW ETYCZNYCH
10 NAJWIĘKSZYCH POD WZGLĘDEM SUM AKTYWÓW BANKÓW W POLSCE

Sektor bankowy jako jeden z bardziej newralgicznych komponentów gospodarek wielu państw znajduje się pod rosnącą presją ze strony interesariuszy,
którzy oczekują wyższych standardów etycznych w prowadzonej przez banki
działalności. Oczekiwania te wynikają z jednej strony ze znaczenia analizowanych przedsiębiorstw, z drugiej zaś ze specyficznego statusu tych podmiotów
30

Ł. Cichy, Funkcja compliance w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa
2015, s. 6–7.
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jako instytucji zaufania publicznego. Jednakże bez względu na kategorie wpływające na określone postawy, potrzeby, a w skrajnych przypadkach nawet żądania wybranych grup interesów, podmioty należące do sektora bankowego stoją
przed wyzwaniem, którym szczególnie w postkryzysowej rzeczywistości jest
wypracowywanie sposobów prowadzenia działalności uwzględniających poszanowanie zasad i wartości etycznych.
Analizowane dotychczas elementy programów etycznych stanowią coraz
częściej wizytówkę przedsiębiorstw bankowych, wyznaczając jednocześnie sposób funkcjonowania oraz kierunki ich rozwoju na całym świecie. Podobnie wygląda sytuacja w Polsce, gdzie zdecydowana większość największych banków 31
posiada jasno określone misje, wizje, cele oraz wartości, co przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Dziesięć największych banków w Polsce pod względem sumy aktywów
z uwzględnieniem publikacji poszczególnych elementów programów etycznych
Misja

Wizja

Cele

Wartości

PKO BP SA

Tak

Tak

Tak

Tak

Pekao SA

Tak

Nie

Nie

Tak

Bank Zachodni WBK

Tak

Tak

Tak

Tak

mBank

Tak

Tak

Tak

Tak

ING Bank Śląski SA

Tak

Tak

Tak

Tak

Getin Noble Bank

Tak

Nie

Tak

Tak

Bank Millennium

Tak

Tak

Tak

Tak

Raiffeisen Polbank

Tak

Tak

Nie

Tak

Bank Gospodarstwa Krajowego

Tak

Nie

Tak

Tak

Citi Handlowy

Tak

Nie

Nie

Tak

Bank

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostępnych na stronach internatowych
analizowanych banków.

Każdy z 10 największych banków pod względem sumy aktywów w Polsce
posiada i publikuje misję charakteryzującą jego działalność. W przypadku misji
siedmiu przedsiębiorstw bankowych (PKO BP SA, BZ WBK, ING Bank Śląski,
Getin Noble Bank, Bank Millenium, Raiffeisen Polbank, Citi Handlowy) akcentowane jest znaczenie klientów dla rozwoju analizowanych instytucji. Potencjalni oraz obecni nabywcy oferty bankowej pojawiają się w analizowanym elemencie programów etycznych wybranych banków w kontekście zarówno relacji, jak
31

W zestawieniu uwzględniono 10 największych banków w Polsce pod względem sum aktywów według Miesięcznika „Bank”; http://banking-magazine.pl/2015/06/16/najwieksze-bankipolsce-wedlug-miesiecznika-bank/ [dostęp: 28.10.2015].
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i ich potrzeb, które są zaspokajane poprzez produkty i usługi. Nieco rzadziej
w misjach przedsiębiorstw bankowych (5 przypadków na 10) zwraca się szczególną uwagę na jakość obsługi klientów oraz rolę, jaką odgrywają pracownicy
w rozwoju poszczególnych podmiotów.
Kolejna płaszczyzna analizy odwołuje się do wartości, którym banki
w prowadzonej działalności chcą być wierne. Również w przypadku tego kryterium każdy z 10 największych przedsiębiorstw bankowych pod względem sumy
aktywów w Polsce posiada i publikuje je, przy czym zazwyczaj (5 przypadków
na 10) zwraca się uwagę na wiarygodność. Nieco rzadziej wymieniane wartości
(4 przypadki na 10) to m.in.: permanentne doskonalenie, przedsiębiorczość
i innowacyjność, a także odpowiedzialność.
Nieco inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku dwóch pozostałych elementów programów etycznych – cele nie są publikowane przez trzy banki (Pekao SA, Raiffeisen Polbank oraz Citi Handlowy), natomiast wizja przez cztery
przedsiębiorstwa bankowe (Pekao SA, Getin Noble Bank, Bank Gospodarstwa
Krajowego, a także Citi Handlowy).
Niezwykle istotnym komponentem programów etycznych są kodeksy
etyczne. W przypadku polskiego sektora bankowego jedynie 6 na 10 największych banków pod względem sumy aktywów posiada własne kodeksy etyczne.
Do grupy tych instytucji należą: PKO BP SA, BZ WBK, Getin Noble Bank,
Bank Millenium, Raiffeisen Polbank, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pozostałe banki, choć nie posiadają własnych kodeksów etycznych,
zwracają uwagę na fakt przestrzegania Kodeksu Etyki Bankowej (dawniej
określanego mianem Zasad Dobrej Praktyki Bankowej), przyjętego na XXV
Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich w dniu 18 kwietnia 2013 r.
i stanowiącego swoisty kodeks środowiska bankowego.
PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę znaczenie sektora bankowego dla gospodarki światowej
oraz wyjątkowy status podmiotów do niego należących, jakimi są instytucje
zaufania publicznego, należy zauważyć, iż zachowania etyczne zarówno pracowników, jak i zatrudniających ich banków, są bezwzględnie oczekiwane przez
wszystkich interesariuszy. Jest to szczególnie widoczne w okresie postkryzysowej rzeczywistości, w której jednym z częściej powtarzanych postulatów przez
wszystkich uczestników rynku finansowego jest potrzeba powrotu do fundamentów działalności bankowej opartej o zaufanie i wiarygodność.
Wśród działań podejmowanych przez banki na całym świecie jest projektowanie nowych lub modyfikowanie dotychczas funkcjonujących programów
etycznych traktowanych jako remedium na coraz dynamiczniej zmieniające się
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otoczenie sektora bankowego. Programy te mogą składać się z wielu komponentów, aczkolwiek w praktyce powinny stanowić pewien przemyślany, logiczny
oraz racjonalny instrument wzmacniający postawy etyczne zarówno pracowników, jak i zatrudniających ich organizacji. Pomimo różnic w sposobie prowadzenia działalności przez banki na całym świecie komponenty analizowanych przedsięwzięć stanowią coraz częściej wspólny mianownik dla licznych prób, których
celem jest zwiększenie poszanowania wartości i zasad etycznych w praktyce.
Banki prowadzące działalność w Polsce również dostrzegają potrzebę implementacji programów etycznych do swojej działalności. Potwierdzeniem tego
zjawiska jest analiza treści oraz zakresu publikacji obejmująca dziesięć największych przedsiębiorstw bankowych pod względem sumy aktywów w Polsce.
Wszystkie analizowane podmioty mają ustanowioną misję, przy czym najczęściej jest ona skoncentrowana wokół dwóch kluczowych grup interesów banków, tj. pracowników oraz klientów, natomiast we współpracy obu społeczności
zazwyczaj zwraca się uwagę na jakość obsługi determinującą tworzenie relacji
między nimi.
Dziesięć największych banków pod względem sumy aktywów w Polsce posiada również jasno sprecyzowane wartości, w oparciu o które powinny być
podejmowane decyzje oraz dokonywane wybory pracowników tych instytucji.
W przypadku pozostałych elementów programów etycznych (wizja, cele, posiadanie własnego kodeksu etycznego) zauważyć można wyraźne różnice w sposobie postrzegania ich znaczenia przez poszczególne banki dla prowadzonej przez
nie działalności.
Abstrahując od motywów wdrażania programów etycznych przez banki należy zauważyć, iż jasno określone ich komponenty, charakteryzujące pożądane
sposoby prowadzenia działalności oraz kierunki rozwoju poszczególnych organizacji, stanowią istotne wsparcie dla podejmowania decyzji i dokonywania
wyborów prawidłowych z punktu widzenia etyki.
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ETHICAL PROGRAMS OF SELECTED BANKS BELONGING TO
BANKING SECTOR IN POLAND
Abstract: Ethical programs are responses of many banks for the rapidly changing environment
in which they operate. Their basic components (mission, vision, goals, values and having their
own codes of ethics) designate a desired manner of the functioning on the financial market
and directions of banks’ development.
The purpose of the paper is to determine the potential of the internal ethical programs as
a tool to develop the ethical dimension in banking, as well as analysis of their content and scope of
the publication by the 10 largest banks in Poland in terms of total assets.
Keywords: ethical programs, banks, codes of ethics.
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ETYKA PRACY ANALITYKA KREDYTOWEGO

Streszczenie: Celem tego rozdziału jest wskazanie i ocena norm etycznej pracy analityka kredytowego, jako szczególnego rodzaju pracownika banku, pośrednika finansowego, sprzedawcy,
postrzeganego przez klientów jako reprezentant kredytodawcy. W trakcie badań poszukiwana
będzie odpowiedź na pytanie badawcze: czy etyczne postępowanie analityka kredytowego jest
atrybutem i parametrem oceny banku przez kredytobiorców.
Na początku przedstawiono zasady etycznej pracy bankowca, a także biorąc pod uwagę regulacje prawne, wewnętrzne banków i kodeksy etyczne, stworzono kanon norm etycznych, które
w szczególności powinny być przestrzegane przez analityków kredytowych. Następnie dokonano
analizy zadań i obowiązków analityków kredytowych oraz determinant dobrej praktyki w relacjach
analityka z podmiotami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego banku. W kolejnej części podkreślono rolę kształcenia i wysokich kompetencji zawodowych, jak również znaczenie etycznej postawy analityka kredytowego w procesie sprzedaży i ocenie zdolności kredytowej. Na końcu wskazano
na wyzwania etycznej pracy bankowca wynikające z doświadczeń kryzysu finansowego i podano
przykłady nieetycznych zachowań kredytodawców. Zastosowano takie metody badawcze jak:
metodę opisową opartą na syntetycznej ocenie literatury, aktów prawnych, metodę obserwacji
etycznych aspektów pracy analityka kredytowego.
Słowa kluczowe: etyka zawodu, analityk kredytowy.

WSTĘP

Kierowanie się wartościami etycznymi jest nieodzowne dla działalności
analityka kredytowego. Analityk kredytowy jest to profesjonalny finansista,
który ma doświadczenie w ocenie zdolności kredytowej osób fizycznych i/lub
przedsiębiorstw. Stanowisko to często określane jest mianem inspektora kredytowego lub oficera kredytowego.
Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie i ocena norm etycznej pracy
analityka kredytowego, jako szczególnego rodzaju pracownika banku, pośrednika finansowego, sprzedawcy, postrzeganego przez klientów jako reprezentant
kredytodawcy.
Ponadto Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie badawcze czy etyczne
postępowanie analityka kredytowego jest atrybutem i parametrem oceny banku
przez kredytobiorców.
Analitycy kredytowi, stosując procedury kredytowe, potrafią określić prawdopodobieństwo czy kredytobiorca będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązań
finansowych i spłacić kredyt przeglądając historię finansową kredytobiorcy oraz
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ustalają czy warunki rynkowe będą sprzyjające dla spłaty. W niektórych bankach ocenę zdolności kredytowej gospodarstw domowych oraz monitoring ich
kredytów przeprowadzają doradcy klientów, zajmujący się kompleksową obsługą rachunków i zobowiązań klientów.
Decyzję o udzieleniu kredytu danemu podmiotowi w każdym banku mogą
podejmować uprawnione do tego osoby, co jest związane z bezpieczeństwem
funkcjonowania banku i zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Przedmiotem
działania komitetów kredytowych jest opiniowanie wniosków kredytowych
przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytów lub pożyczek o dużej wysokości,
poręczeń i gwarancji. Komitet składa się na ogół z członków zarządu (prezesa
lub dyrektora oddziału banku, jego zastępców), dyrektorów departamentu kredytowego oraz ich zastępców. Skład osobowy określany jest przez zarządy banków
w specjalnych zarządzeniach w ramach posiadanego upoważnienia rady nadzorczej lub w statucie banku. Wnioski kredytowe (przed przedłożeniem na posiedzenie komitetów kredytowych) są analizowane i opiniowane przez podstawową
komórkę organizacyjną do spraw kredytów. Analityk kredytowy uczestniczy
w posiedzeniu komitetu wyłącznie z głosem doradczym, a nie decyzyjnym, ale
wyniki jego badań, inspekcji, oceny formalno-prawnej i merytorycznej potencjalnego kredytobiorcy są podstawą do podjęcia decyzji. Ostateczną decyzję
o udzieleniu kredytów inwestycyjnych czy kredytów hipotecznych i mieszkaniowych dla gospodarstw domowych podejmują komitety kredytowe.
Banki powinny posiadać kodeksy etyki pracy analityka lub bankowca, promujące zasady etyczne wykonywania zawodu. Renomowane banki posiadają
wdrożone standardy organizacyjne oraz standardy świadczenia usług finansowych, np. udzielania kredytów. Działają one na podstawie regulaminów działalności kredytowej oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.
Etyka definiowana jest jako system moralnych zasad oraz reguł postępowania określających szczegółowo to co jest dobre oraz złe1. Bez zaufania działalność banków nie byłaby możliwa. Podstawowe produkty bankowe – lokowanie
wolnych środków finansowych i kredyt są oparte na zaufaniu. Zaufanie, jak
i wiarygodność oraz reputację banki budują latami, natomiast ich odbudowa
trwa dłużej niż utrata. Uwzględniając perspektywę długoterminową, można więc
stwierdzić, iż bez przestrzegania podstawowych zasad etycznych nie da się osiągnąć sukcesu w bankowości. W ostatnich latach można ponadto zauważyć „modę” na postrzeganie działalności bankowej poprzez pryzmat działań etycznych
i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie można przy tym zapominać, że
działalność bankowa ma na celu przede wszystkim zarabianie, osiąganie zysków
i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy2.
1
A. Alawiye-Adams, Ethics and Professionalism in Banking Services. Review, „Basic Research
Journal of Business Management and Accounts” 2012, vol. 1(1), s. 1.
2
M. Zaleska, Etyka w bankowości, http://wgospodarce.pl/opinie/4244-etyka-w-bankowosci
[dostęp: 22.05.2013].
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Etyka biznesu oznacza zespół moralnych zasad jednostki, jako komponentu
większej zbiorowości, do których stosuje się ona przy podejmowaniu jakichkolwiek form działalności gospodarczej3. Pojęcie etyki zawodowej bardzo często
jest utożsamiane z pojęciem deontologii, czyli zbiorem zasad etycznych regulujących obowiązki w pewnej dziedzinie (głównie związanej z zawodem)4. Etyka
zawodowa nazywana jest deontologią, gdyż operuje nakazami i zakazami odwołującymi się do konkretnych obowiązków5. Niektóre osoby termin „etyka zawodowa” odnoszą do „spisanych norm odpowiadających na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować”6.
1. ZASADY ETYCZNEJ PRACY BANKOWCA

W zakresie obowiązujących w bankowości zwyczajów, w tym też dobrych
obyczajów – jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie – to zostały one skodyfikowane w tzw. Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej (załącznik nr 1 do
Uchwały nr 6 XVIII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia
26 kwietnia 2007 r. ze zm.)7. (…) Wiążący charakter tychże zasad potwierdza
art. 136, ust. 1 Prawa bankowego, który nakazuje biegłym rewidentom przeprowadzającym badanie sprawozdań finansowych banku powiadamiać Komisję
Nadzoru Finansowego o ujawnionych faktach wskazujących na naruszenie zasad
dobrej praktyki bankowej lub inne zagrożenie interesów klientów banku8. Jedynie zharmonizowane działania nadzoru bankowego, banków oraz zatrudnionych
doradców może przynieść poprawę stanu rzeczy9.
Odpowiedzialność sektora bankowego budowana jest na fundamencie konieczności respektowania:
 norm ostrożnościowych ustanowionych w przepisach Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uchwał i rekomendacji KNF, w tym
3

J. Božović, Business Ethics in Banking, „Facta Universitatis. Series: Economics and Organization” 2007, vol. 4, no. 2, s. 175.
4
S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. C. Cieśliński, P. Dziliński, M. Szczubiałka, J. Woleński, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, s. 90.
5
P. Łabieniec, Etyka – Etyka zawodowa – Prawo (zarys problematyki), „Prokurator”
2002, nr 2, s. 21–33.
6
I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] I. Lazari-Pawłowska, Etyka.
Pisma wybrane, Biblioteka Etyczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław
– Warszawa – Kraków 1992, s. 84.
7
Aktualna wersja Zasad Dobrej Praktyki Bankowej stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 11
XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z 22 kwietnia 2010 r., www.zbp.pl.
Uwzględnia ona normy zawarte w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.
8
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r., VI ACa 1431/09.
9
C. Cowton, Banking, [w:] J. R. Boatright (red.), Finance Ethics: Critical Issues in Theory
and Practice, John Wiley & Sons, Hoboken, 2010, s. 325–338.
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m.in.: kontroli ryzyka w działalności bankowej, ograniczania rozmiarów aktywności banku poprzez stosowanie limitów kredytowych inwestycyjnych, określenia wymogów kapitałowych poprzez szczegółowe przepisy dotyczące funduszy
banków;
 obowiązków informacyjnych, w tym sprawozdawczości banków;
 specjalnych procedur dotyczących likwidacji banków;
 obowiązku zachowania tajemnicy bankowej;
 oprócz stricte branżowych (sektorowych) regulacji prawnych odpowiedzialność banku powstaje na gruncie prawa ogólnie obowiązującego w działalności gospodarczej.
Zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Bankowej10 banki, uznając, iż są instytucjami zaufania publicznego, w swojej działalności kierują się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Zasadach
oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi, z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. Do poszanowania godności klientów odwołuje się również Kanon Dobrych Praktyk Rynku
Finansowego11 rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, którego
treść norm uwzględniana jest również przez Zasady Dobrej Praktyki Bankowej
(rozdział I, postanowienie nr 3). Zgodnie z Kanonem podmiot finansowy postępuje w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności
klientów i kontrahentów, dbając o przejrzystość swoich działań12. KNF
w Kanonie zidentyfikował podstawowe zasady i wartości etyczne, które powinny być przestrzegane przez podmioty finansowe (w tym banki). Wśród nich
wyróżniono między innymi uczciwość, staranność i kompetencje oraz godność
i zaufanie13.
Etyka finansów zajmuje się zachowaniami indywidualnymi ludzi zaangażowanych w operacje finansowe, zachowaniami instytucjonalnymi, zachowaniami korporacyjnymi oraz zachowaniami globalnymi14. Z zachowaniami indywidualnymi związana jest przede wszystkim kwestia odpowiedzialności specjalistów występujących jako reprezentanci (agenci) osób i organizacji, w szczególności pracowników banków. Zachowania instytucjonalne dotyczą norm
i standardów organizacji finansowych. Korporacyjna forma licznych organizacji
finansowych (takich jak banki) wymaga wyodrębnienia ich w grupę zachowań
10

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich
[dostęp: 22.04.2010].
11
Uchwała Nr 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, www.knrf.gov.pl.
12
M. Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Decyzja
Nr 4/2011, DDK- 61-10/10/MF, Warszawa, dn. 5 sierpnia 2011 r., s. 7–8.
13
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego, s. 1,
http://www.knf.gov.pl/Images/Kanon_DPRF_tcm75-22555.pdf [dostęp: 20.02.2008].
14
J. R. Boatright, J. Peterson, Introduction to the Special Issue on Finance, „Business Ethics
Quarterly” 2003, vol. 13(3), s. 266.
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instytucjonalnych, które normowane są regułami sprawowania władztwa korporacyjnego (ang. corporate governance) zwanego także ładem korporacyjnym lub
korporacyjnym nadzorem15.
W każdej etyce zawodowej, a więc i w etyce bankowej, na czoło wysuwają
się sprawy związane z regulacją stosunku człowieka do pracy, do obowiązków
zawodowych (honor pracowniczy, duma zawodowa, poczucie osobistej odpowiedzialności za wykonywaną pracę) oraz regulacją wzajemnych stosunków
międzyludzkich w środowisku pracowniczym (koleżeństwo pracownicze, solidarność, uczciwość, sprawiedliwość)16.
Znaczenie oraz specyficzne funkcje zarezerwowane tylko i wyłącznie dla
podmiotów należących do sektora bankowego sprawiają, iż relacje tych instytucji z ich interesariuszami muszą być budowane zarówno w oparciu o przepisy
prawa, jak i zasady etyczne17. Pierwsze powinny stanowić pewien fundament,
w oparciu o który dzięki implementacji wartości moralnych, kreowana byłaby
polityka banków, a w szerokim ujęciu instytucji finansowych18. Etyczne normy
dotyczące relacji z klientami usług finansowych to przede wszystkim rzetelność
oferty, sprzedaży i kupna produktów finansowych. Ważne znaczenie ma troska
o reputację firm finansowych, ale traktowana jako rezultat dobrej praktyki
w długim horyzoncie czasowym. Wiąże się to z wysoką jakością świadczonych
usług, stawianiem interesu klienta na pierwszym miejscu oraz unikaniem konfliktu interesów. U osób zaangażowanych jako specjaliści może to rodzić dylematy etyczne, takie jak: zysk firmy versus zysk klienta, zysk jednego klienta
a zysk innego klienta, informowanie19 czy donosicielstwo20.
Normy etyczne powinny materializować się w codziennej pracy bankowców. Zasady etycznej pracy analityka kredytowego obejmują:
 prawość analityków, którzy zobowiązani są do uczciwej, starannej i odpowiedzialnej pracy, przestrzegania prawa i regulacji zawodowych (co jest źró15
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007, s. 501.
16
S. Kałużny, H. Kałużna, Bankowiec & klient – technologia, kultura, etyka, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, Warszawa 1996, s. 131.
17
Y. Edery, Ethical Developments in Finance: Implications for Charities and Social Enterprise, „Social Enterprise Journal” 2006, vol. 2(1), s. 82–100.
18
C. Cowton, Integrity, Responsibility and Affinity: Three Aspects of Ethics in Banking,
„Business Ethics: A European Review” 2002, vol. 11(4), s. 393–400.
19
Whistleblowing – demaskowane, ujawnianie z pobudek altruistycznych zachowań nieetycznych w miejscu pracy lub w środowisku zawodowym. „Ludzie, którzy zwracają uwagę na
wykroczenia popełniane w przedsiębiorstwie, informując o nich swych przełożonych lub nawet
wychodząc poza firmę”, R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku
i angielsku, Swiss Contribution, Ministerstwo Finansów, Stämpfli Polska Sp. z o.o., Warszawa
2015, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1399171/Glosariusz+SPPW+Rachun-kowosc.pdf,
s. 72, 1168.
20
W. Gasparski, Wykłady z etyki…, s. 501–502.
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dłem zaufania klientów), oznacza także wysokie morale i świadomość społeczną
środowiska bankowego;
 obiektywizm przy zbieraniu i ocenianiu informacji na temat badanej działalności, tzn. analitycy powinni zachować najwyższy poziom obiektywizmu
zawodowego, profesjonalizmu oraz nie kierować się własnym interesem i nie
ulegać wpływom innych osób;
 poufność jest to szanowanie wartości i własności otrzymanych informacji
i nie ujawnianie ich bez wymaganych upoważnień, uczciwość i lojalność w postępowaniu;
 kompetencje, czyli wysokie kwalifikacje zawodowe, wykorzystanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, umiejętności w pracy analityka, wykonywanie
rzetelnie swoich obowiązków, gorliwość w pracy i zasługiwanie na uznanie
klienta–partnera;
 wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, dawanie odczuć klientowi,
że może liczyć na pomoc w potrzebie ze strony banku;
 przestrzeganie właściwych stosunków międzyludzkich w relacji klient
–bank oraz między pracownikami – wewnętrzna integracja zespołu bankowego
i zrozumienie usługowych funkcji bankowców w stosunku do społeczeństwa.
Analityk kredytowy nie może przekazywać żadnych poufnych informacji.
W działalności bankowej pracownicy permanentnie dysponują informacjami na
temat swoich klientów instytucjonalnych i jednostkowych. Zaufanie, jakim obdarzają bank klienci, sprawia, że posiadane dane nie powinny być wykorzystywane do własnych celów lub innych celów niż te, dla których zostały w zaufaniu
przekazane (informacja biznesowa jest własnością i podlega prawu tak, jak własność materialna)21. Dla kredytodawcy z udzieleniem kredytu nieodłącznie wiąże się ryzyko poniesienia straty, w przypadku gdy kredytobiorca nie będzie
w stanie lub nie będzie chciał spłacić zadłużenia. Z tego względu przed udzieleniem kredytu zazwyczaj przeprowadza się wnikliwą analizę kredytową, oceniającą zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Termin „kredytować”
zwykle kojarzy się z takimi pojęciami jak: zaufanie, wiara, uczciwość, wiarygodność, reputacja, honor, solidność i pozycja finansowa22.
Uczciwość wiąże się z rzetelnością i prawdomównością, które charakteryzują się kompetencją, konsekwencją, lojalnością i szczerością23. Dzięki ich dobroczynnemu działaniu buduje się podstawy wzajemnego zaufania, tak potrzebne w tworzeniu właściwych relacji w kontaktach między instytucjami finanso21

A. Adamus-Matuszyńska, Etyka, [w:] Bankowość dla praktyków, Bankowość dla praktyków – Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Praca zbiorowa, cz. II, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
w Katowicach, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Gdańsk–Katowice–Warszawa 2010,
s. 218.
22
R. Patterson, op. cit., s. 194.
23
S. P. Robbins, Zasady zachowania w organizacjach, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 158.
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wymi i klientami. Zachowanie uczciwości zwiększa stopień bezpieczeństwa
transakcji, dzięki czemu zmniejsza się wysokość opłat pobieranych w związku
z przewidywanym stopniem ryzyka transakcyjnego, tym samym zmniejszając
ich koszty. Ponosi się je wtedy, gdy z powodu braku uczciwości należy wprowadzić systemy kontroli dotrzymywania umów. Uczciwość stanowi tym samym
dla obu stron właściwy warunek, dzięki któremu zwiększa się pewność, że
umowy będą dotrzymywane mimo zmieniających się warunków gospodarczych.
W tym sensie staje się ona podstawą pozytywnej więzi pomiędzy stronami
transakcji, czyli zaufania. Jego zbudowanie pozwala zmniejszyć ryzyko gospodarcze dzięki zdobyciu pewności co do działań partnerów i konkurentów24.
Praktyka i literatura przedmiotu wskazuje, iż podmioty bankowe są szczególnie
narażone na problemy związane z nadużyciami oraz zachowaniami korupcyjnymi pracowników25.
Zasady, którymi powinni się kierować w swojej pracy pracownicy to zasady
profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. Profesjonalizm należy rozumieć jako kompetencje zawodowe oraz etyczne pracownika, takie jak specjalistyczna wiedza, wysoki stopień zorganizowania, zaangażowanie w służbę publiczną, obiektywizm, pracowitość, przestrzeganie poufności, unikanie konfliktu interesów. Etyczne normy profesjonalizmu w działalności
związanej z finansami wymieniane w kodeksach zawodowych to: integralność,
obiektywność, pracowitość, przestrzeganie poufności, unikanie konfliktu interesów. Rzetelność jest ściśle związana z zachowaniem zgodności słów i czynów,
stanowiąc w ten sposób podstawę kształtowania zaufania. Poufność oraz konflikt interesów dotyczą zarówno spraw, w których jedną stroną jest klient, a drugą – pracownik banku, jak i sytuacji związanych z działaniem samego pracownika, czy banku na rzecz wielu klientów26. Podstawowym zadaniem doradcy jest
unikanie dokonywania wyborów niosących znamiona konfliktu interesów27.
Sprzeczne z dobrym obyczajem jest m.in. nierzetelne udzielanie informacji
konsumentom28. Obowiązek informowania partnera o istotnych (z jego punktu
widzenia) okolicznościach dotyczących m.in. przedmiotu świadczenia, a także
powinność czynienia tego w sposób prawdziwy, rzeczowy i kompletny – jest cechą generalną prawa umów i wypływa z obowiązku lojalnego kontraktowania29.
24

W. Gasparski, Etyka w świecie finansów, [w:] W. Gasparski (red.), Uczciwość w świecie
finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego,
Warszawa 2004, s. 44–46.
25
R. B. Lamb, Ethics in Financial Services, „Business and Society Review” 2000, vol. 104(1),
s. 13–17.
26
A. Adamus-Matuszyńska, op. cit., s. 222.
27
Federal Reserve Bank of Cleveland Code of Conduct, 2009, s. 4, http://www.clevelandfed.org/
about_us/governance/codeofconduct.pdf.
28
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2005 r., VI ACa 774/2004. 8.
29
E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa 2002, s. 215–216.
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Nieetyczne kredytowanie ma miejsce wtedy, gdy „konsument nie może
wywiązać się ze spłaty długu bez odczucia nadmiernego ciężaru, destabilizacji
i dyskomfortu życiowego, w szczególności, gdy kredytodawca narzuca nieuzasadnione koszty, nieuczciwe klauzule kontraktowe oraz niezgodne zabezpieczenia (ang. blackmail securities)”30.
Rzeczowość i staranność wiąże się z obiektywnością oraz pracowitością.
Od pracownika banku oczekuje się, że będzie odwoływał się jedynie do faktów,
unikał niepotrzebnych ocen i opinii. W przypadku zasady najlepszej wiedzy, to
kwestia ta mieści się z jednej strony w specjalistycznym korpusie wiedzy określającym profesjonalizm, z drugiej zaś całokształtu doświadczenia i danych oraz
sposobów ich przetwarzania w każdym konkretnym przypadku. Pracownik banku zobowiązany jest do stałego rozwoju swojej wiedzy z zakresu dziedziny,
którą reprezentuje oraz unikania odwoływania się do schematów, uproszczeń
czy stereotypów31.
S. i H. Kałużni wyróżnili typy kredytodawców. Znajomość różnych typów
osobowości pozwala na ułożenie właściwych stosunków służbowych oraz budowanie pożądanych więzi interpersonalnych, co wpływa na wyniki działalności
banku. Jako kryterium podziału przyjęto styl zachowania się, zakres posiadanej
wiedzy oraz kompetencji i na tej podstawie wyodrębnili następujące osobowości
kredytodawców32:
 doświadczony fachowiec jest to osoba z dużą wiedzą i bogatą praktyka,
kompetentna, rzeczowa podczas negocjacji, konkretna i dyskretna;
 samochwalca, czyli osoba, która lubi podkreślać swoje znaczenie, odpowiedzialne stanowisko, imponować swoją wiedzą;
 asekurant odczuwa strach przed podejmowaniem decyzji i w różny sposób ich unika, uważa ją za ryzykowną oraz domaga się dodatkowych dokumentów od kredytobiorcy, wydłużając proces udzielenia kredytu;
 „orientuje się na klienta” dba głównie o interesy kredytobiorców, jest
bezkrytyczny wobec klienta, ocenia pozytywnie wnioski.
Banki, jako wyspecjalizowane instytucje zaufania publicznego, muszą także
pamiętać o tym, że satysfakcja klientów nie zależy tylko od przestrzegania przez
banki przepisów prawa, ale również – a dla części klientów przede wszystkim
− od tego, jakimi zasadami bank posługuje się wobec nich, jak są oni traktowani
w porównaniu do nowych klientów oraz od tego, czy banki rzetelnie informują
ich o swoich produktach. Należy z nadzieją spoglądać na przypadki, gdy bank
zmienia praktykę działania po otrzymaniu negatywnego orzeczenia Arbitra Bankowego, uznaje reklamację konsumenta, który powołuje się na naruszenie Zasad
Dobrej Praktyki Bankowej. Poza tym, na uwagę zasługują także inne, poza
30
W. Szpringer, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną
socjalną, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 80.
31
A. Adamus-Matuszyńska, op. cit., s. 222.
32
S. Kałużny, H. Kałużna, op. cit., s. 84–85.
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orzeczniczymi, działania Arbitra Bankowego na rzecz upowszechniania zasad
etycznego postępowania banków, w postaci Zasad Dobrej Praktyki Bankowej
i innych reguł deontologii zawodowej banków33.
Wizerunek banków i pierwsze wyobrażenie tych instytucji kreują m.in. reklamy w środkach masowego przekazu34. Konstruując przekazy reklamowe, banki
stoją przed poważnym wyzwaniem, gdyż muszą one zbudować reklamy w taki
sposób, aby zachęcały klientów do zakupu produktów lub usług oraz utrwalały
pozytywny wizerunek instytucji finansowej, ale także były zgodne z przepisami
prawa i zasadami etyki. Komunikaty budowane są na zasadzie znalezienia najlepszego rozwiązania problemu klienta, czyli zaspokojenia jego potrzeb. Należy
przy tym wskazać, że stosowana gama technik perswazji niejednokrotnie
sztucznie kreuje te potrzeby. Wniosek ten potwierdziły także wyniki ankiety
audytoryjnej35. Badani respondenci przyznawali, że reklamy bankowe wywierają
wpływ na decyzje o zakupie produktu lub usługi, a także naruszają zasady etyki.
Prawie wszystkie osoby biorące udział w ankiecie audytoryjnej nie znały najpopularniejszych mechanizmów wywierania wpływu na konsumenta oraz technik
perswazji. Niska świadomość klientów pod tym względem powoduje, że są oni
narażeni na oddziaływanie na ich decyzje o zakupie produktu lub usługi finansowej, a w skrajnych przypadkach także manipulację. W celu zapobiegania takim sytuacjom rekomenduje się podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie
podnoszenia świadomości konsumentów i znajomości technik perswazji36. Doradca, który ma nawet głęboko zakorzenione poczucie zasad etycznych, w pewnym momencie może uznać, iż w celu „przetrwania” w branży musi podjąć działania, które z sektorem bankowym nie powinny być utożsamiane. Jednym z tego
typu zachowań jest stosowanie różnego rodzaju technik manipulacyjnych, dalece
odbiegających nawet od technik sprzedażowych, które mogą być skuteczne
z punktu widzenia sprzedaży, jednakże z perspektywy budowania długotermi33

E. Rutkowska-Tomaszewska, Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich
znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, „Kwartalnik ADR” 2010,
nr 4(12), s. 77.
34
Badania różnych reklam bankowych występujących w Polsce pod kątem wpływu ich konstrukcji, treści oraz sposobu reklamowania na kreowanie potrzeb konsumentów, w tym identyfikacja praktyk nieetycznych w zakresie stosowanych reklam przeprowadziła M. Krzyścin i przedstawiła w pracy doktorskiej pt. Ekonomiczne i społeczne skutki reklamy wybranych banków w Polsce
w latach 2004–2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
35
M. Ziemba i K. Świeszczak dokonali w 2014 r. oceny wpływu reklam bankowych na potrzeby i świadomość konsumentów. Badanie (ankieta audytoryjna) przeprowadzono wśród
100 osób w wieku 18–25 lat, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym, studiujących na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na
kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
36
M. Ziemba, K. Świeszczak, Reklamy bankowe – między manipulacją a faktyczną potrzebą
klientów, [w:] L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
2014, nr 330, s. 519.

164

Agnieszka Czajkowska

nowych relacji klienta z bankiem już niekoniecznie. W takim przypadku działania doradcy są skoncentrowane tylko i wyłącznie na sprzedaży, bez względu na
potrzeby klientów37. Etyka biznesu jest jedną z propozycji zwiększenia społecznej i jednostkowej refleksyjności nie tylko ludzi zaangażowanych w świat biznesu, ale również i tych, którzy są z tym światem związani np. jako konsumenci38.
2. KODEKSY ETYCZNE

W celu uniknięcia sytuacji pomniejszających zaufanie w działalności finansowej w szczególności stosowane są regulacje prawne i etyczne (kodeksy) 39,
określające m.in.: kto i za co odpowiada w związku z ciążącymi nań obowiązkami oraz szczególne sposoby zabezpieczające, takie jak embargo na transakcje
czy rozwiązanie umowy o pracę. Pewnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw procesowi budowania zaufania pomiędzy klientami i kooperantami a daną
firmą i jej pracownikami jest etyka zawodowa. Jest to zbiór postulatów – zakazów i nakazów – określających sposób wykonywania zawodu oraz cele, którym
on służy40. Kodeksy etyczne występują pod różnymi nazwami, jak: kodeksy
etyczne (ang. code of ethics), kodeksy wartości (ang. code of value), kodeksy
praktyki (ang. code of practice), czasami z dodatkiem „dobrej praktyki”, kodeksy postępowania (ang. code of conduct), również kodeksy przestrzegania norm
i zasad postępowania (ang. code of compliance)41. Kodeksy etyczne są przedmiotem analiz różnych dziedzin, m.in. filozofii i etyki42.
„Kodeks etyczny powinien zawierać zasadę „należytej staranności” w działaniach banków i klientów oraz wyraźnie sformułowaną konieczność przestrze-

37
Wells Fargo Team Member Code of Ethics and Business Conduct, Wells Fargo, 2012, s. 4,
https://www.wellsfargo.com/downloads/pdf/about/team_member_code_of_ethics.pdf [dostęp: 26.11.2012].
38
L. Karczewski, Etyka biznesu. Kulturowe uwarunkowania, Politechnika Opolska, Opole
2008, s. 7.
39
Kodeksy ogólne bywają spisem reguł, jakimi powinni kierować się w swojej działalności ich
adresaci, noszą one wówczas nazwę zasad. Przykładem takiego spisu zasad są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej w brzmieniu nadanym przez XXI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich
w Warszawie 22.04.2010 r. Przykładami kodeksów szczegółowych są m.in.: Kodeks etyczny Citibanku (Citicorp), Kodeks etyczny Nationale-Nederlanden (Polska), Kodeks Etyki BGK Kodeks Etyczny
Grupy Banku Millennium, Kodeks Etyki Credit Agricole Bank Polska SA, 12 Zasad Kodeksu Etycznego BGŻ, Kodeks etyczny Duch i Litera BPH, Kodeks Etyki PKO Banku Polskiego SA (dokument
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 509/C/2014 Zarządu Banku z dnia 28 sierpnia 2014 r.).
40
A. Adamus-Matuszyńska, op. cit., s. 218.
41
W. Gasparski, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie), „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, t. 3, Salezjańska Wyższa Szkoła
Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2000, s. 136.
42
Szerzej: I. D. Czechowska, Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1(58), s. 100–101.

Etyka pracy analityka kredytowego

165

gania przez banki wysokich standardów uczciwości i rzetelności wobec klientów, jak również kompetencji, prawości i obiektywności”43.
Mimo istnienia w społeczeństwie systemu prawnego, moralnego i obyczajowego, istotne jest tworzenie kodeksów deontologicznych, które uwzględniają
specyfikę danej branży czy danej profesji. Tworzenie kodeksów deontologicznych ma pomóc w uświadomieniu wszystkim uczestnikom rynku finansowego,
iż stosowanie moralnie godziwych praktyk jest opłacalne, gdyż buduje wzajemne zaufanie, które jest podstawą budowania wszystkich prawidłowych i długotrwałych relacji. Przyjęcie przez wszystkich uczestników rynku finansowego
i zobowiązanie do respektowania zasad etycznych jest swego rodzaju certyfikatem jakości świadczonych usług44.
3. ZADANIA I OBOWIĄZKI ANALITYKÓW KREDYTOWYCH

W analizie kredytowej wielką rolę odgrywa przestrzeganie norm etycznych,
postawa i zaangażowanie analityka kredytowego, który może występować
w kilku rolach:
 sprzedawcy, znającego wartość sprzedawanego produktu i krąg potencjalnych klientów,
 eksperta, doskonale znającego proces udzielania proces udzielania kredytu i potrafiącego zidentyfikować ryzyko klienta i przedsięwzięcia,
 negocjatora i doradcy.
Zadania i obowiązki zespołu analityków kredytowych obejmują takie czynności jak:
 analiza kompletności złożonej dokumentacji kredytowej,
 przekazywanie dyspozycji do zespołów sprzedaży w zakresie konieczności pozyskania wymaganych dokumentów i informacji od klientów w fazie
przygotowania decyzji kredytowej,
 ocena zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem lub zmianą warunków transakcji,
 ocena proponowanych zabezpieczeń transakcji,
 analiza zgodności proponowanych warunków transakcji z odrębnymi
przepisami,
 określenie kategorii i grupy ryzyka bankowego,

43

S. Kałużny, H. Kałużna, op. cit., s. 134.
J. Iwko, Kodeksy deontologiczne na polskim rynku ubezpieczeniowym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2010, nr 9(2/2010), Rzecznik Finansowy, http://rf.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Joanna_Iwko_Kodeksy_deontologiczne_na_polskim_rynku_ubezpieczeniowym_Rozprawy_Ubezpieczeniowe_nr_9_2_2010_20468.
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 współpraca z komórką odpowiedzialną za zarządzanie wierzytelnościami
trudnymi w zakresie opracowania polityki restrukturyzacji i windykacji, polityki
zarządzania ryzykiem kredytowym, dochodzenia należności banku,
 kooperacja z komórką odpowiedzialną za monitoring, w szczególności
monitorowanie portfela kredytowego, administrowanie kredytami, wnioskowanie w zakresie klasyfikacji ekspozycji kredytowych do poszczególnych kategorii
ryzyka oraz tworzenia lub rozwiązywania rezerw celowych na ekspozycje kredytowe,
 współpraca przy tworzeniu kryteriów wczesnego ostrzegania, doradztwo
przy ustalaniu instrumentów oddziaływania na kredytobiorców,
 opracowanie bieżących raportów i zestawień statystycznych.
Niekorzystne skutki strukturalnej asymetrii między pozycją konsumenta
i banku na rynku usług finansowych powinny być ograniczane przez systematyczny monitoring przejrzystości procedur w zakresie oferowanych bankowych
usług, publiczne informowanie o wynikach takiego monitoringu, ocenianie stopnia respektowania przez banki praw konsumenta oraz wyróżnianie banków najlepszych45. Z drugiej strony przejrzystość jest również niezwykle istotna dla
kredytodawców, ponieważ decyzje kredytowe muszą być oparte na analizie
rzetelnych informacji.
Normy przedstawione w tab. 1 dotyczą relacji pomiędzy bankami, między
bankiem a jego klientami, a także stosunkami pomiędzy pracownikami banków
a samymi bankami.
4. KSZTAŁCENIE I KOMPETENCJE ZAWODOWE
ANALITYKA KREDYTOWEGO

Kluczowe z punktu widzenia kreowania postaw etycznych w sektorze bankowym jest permanentne organizowanie szkoleń w tym zakresie46. Warunkiem
sukcesu banku jest wysoko wykwalifikowana kadra. W zmieniającym się otoczeniu prawnym, technologicznym, konkurencyjnym banku, pracownicy muszą
korzystać z różnych systemów dokształcania. Banki powinny stawiać na szkolenia załogi obejmujące doskonalenie procesów ekonomiczno-księgowych oraz
zorientowane na doradztwo finansowe klientów, doskonalenie warsztatu pracy
załogi poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach uzupełniających bieżącą lekturą fachowej literatury.

45

W. Gasparski, Etyka..., s. 42.
D. Molyneaux, L. Websterand, D. Kennedyn, Scenarios in Banking Ethics: Responses,
Reflections and Commentary, „Business Ethics: A European Review” 2004, vol. 13(4), s. 255–268.
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Tabela 1. Determinanty dobrej praktyki w relacjach bank–klient–pracownik
Klient

Pracownik

Bank

 zaufanie
 staranność
 rzetelność
 równość
 partnerstwo
 nienaruszanie interesu
klientów

 dotrzymywanie umów
 jasność, zrozumiałość,
 precyzja
 zapewnienie informacji
 rzetelność reklam
 ochrona tajemnicy
 rzetelność i szybkość
 rozpatrywania skarg
 korzystanie z wiedzy
 honor
 odpowiedzialność za słowo
 uprzejmość
 taktowność
 rzetelność informacji
 udzielanie wyczerpujących
informacji
 chronienie tajemnicy
o klientach (również po
ustaniu zatrudnienia)

Bank

 solidność
 lojalność środowiskowa
 uczciwa konkurencja
 równość
 wzajemność
 prawdziwość i rzetelność
informacji

 trwałość umów
 zakaz negatywnych reklam
 polubowne rozstrzyganie
sporów

Pracownik

 stwarzanie równych szans
 zapewnienia możliwości
rozwoju

 swoboda podejmowania
 decyzji w zakresie pełnionych

 obowiązków
 stwarzanie warunków do
przejawiania inicjatywy
i podejmowania odpowiedzialności
 ponoszenie odpowiedzialności przez przełożonego
za skutki wynikające z jego
decyzji

 staranność, sumienność
 korzystanie z najlepszej

 uprzejmość
 kompetencja
wiedzy i woli
 lojalność
 dbałość o nieprzekraczanie  integracja
dopuszczalnego ryzyka
 gotowość do współpracy
 dbałość o dobre imię,
o godność

 lojalność
 korzystanie z wiedzy
 honor
 odpowiedzialność za słowo
 chronienie tajemnicy bankowej i służbowej (również
po ustaniu zatrudnienia)
 unikanie konfliktu interesów
 zakaz czerpania osobistych
korzyści z zajmowanego
stanowiska
 podnoszenie kwalifikacji
 zawiadamianie o nagannych zachowaniach innych
pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Gasparski, Przyczynek do zasad dobrej praktyki bankowej, www.cbi.win.pl.
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Jednym z ważniejszych czynników, które decydują o wynikach pracy danego banku, jest tzw. czynnik ludzki, czyli zespół współpracowników o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych, sprawny, aktywny oraz działający
zgodnie z polityką organizacji47. O wartości organizacji, jej pozycji konkurencyjnej oraz sile rynkowej decydują przede wszystkim wiedza i umiejętności jej
pracowników i kadry menedżerskiej, a także umiejętność motywowania ich do
wykorzystania swoich kompetencji dla całościowego rozwoju instytucji.
Obecnie zadania pracownika instytucji kredytowej przestały ograniczać się
jedynie do obsługi bieżących transakcji oraz odpowiadania na pytania zadawane przez klientów48. Do pracy w bankach poszukiwane są osoby, które z łatwością nawiązują kontakty interpersonalne, mają predyspozycje do pracy z klientem oraz rozumieją jego potrzeby49. Wynika to z faktu, że niezależnie od tego,
w jakiej fazie znajduje się instytucja, to właśnie zadowolenie klienta powinno
być najważniejsze50.
Zawód analityka kredytowego cechuje się koniecznością utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji zawodowych. Wykonywanie takiego zawodu
wymaga biegłości w wykorzystywaniu standardów, procedur kredytowych. Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa prowadzonej działalności bankowej
bank powinien dbać o przestrzeganie wszystkich procedur związanych z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem jednostki, szczególnie dotyczących efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym. Pracownicy działów kredytowych
zobowiązani są do ustawicznego kształcenia się, które można uzyskać poprzez
członkostwo i udział w stowarzyszeniach zawodowych, udział w konferencjach,
seminariach, kursach uniwersyteckich, studiach podyplomowych, szkoleniach
zamkniętych. Ich obowiązkiem jest śledzenie nowości i trendów w zakresie
standardów i procedur kredytowych.
Wśród czynników wpływających na poprawę zaufania do sektora bankowego warto odnotować cyklicznie prowadzone szkolenia m.in. rzeczoznawców
majątkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości na potrzeby właściwego zabezpieczenia wierzytelności bankowych. W procedurze oceny wniosków kredytowych i weryfikacji zdolności kredytowej banki coraz częściej albo
zlecają przygotowanie profesjonalnej wyceny uprawnionym rzeczoznawcom
majątkowym albo same weryfikują poprawność założeń i metodyki przyjętych

47
B. Kosiński, Kadry – rekrutacja, system motywacji, szkolenie, [w:] W. L. Jaworski,
Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki – rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997, s. 265.
48
M. Szczepaniec, Bankowiec frontowy, „Bank” 2006, luty, s. 24.
49
A. Lach, Zatrudnię zespół indywidualistów, „Bank” 2008, październik, s. 28.
50
J. Zabawa, Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnych bankach w kontekście ich
ekologicznej odpowiedzialności, [w:] L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 330, s. 505.
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w operatach szacunkowych dostarczonych przez klientów albo też specjalnie
wyszkoleni pracownicy banków dokonują wycen na potrzeby rozpatrywanych
wniosków51.
5. POSTAWA ETYCZNA ANALITYKA KREDYTOWEGO W PROCESIE SPRZEDAŻY
I OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Kwestie etyczne odnoszące się do kredytowania gospodarstw domowych,
dotyczące poziomu ryzyka, poziomu rozumienia przez nie swojej własnej sytuacji oraz poziomu i natury zabezpieczeń, były przez wiele lat ignorowane przez
większość instytucji finansowych52.
Potencjalni kredytobiorcy oczekują, że banki odpowiedzą na ich potrzeby
i cele finansowe oraz plany rozwojowe na każdym etapie ich rozwoju firmy lub
rodziny. Działania banków powinny być uczciwe i zgodne z prawem, przez co
zdobywają zaufanie swoich interesariuszy, dobrą reputację. Banki powinny oferować korzyści odpowiednie do ceny oferowanych kredytów. Ważne jest, aby
polityka cenowa banków była transparentna i zrozumiała dla wszystkich klientów. Jednocześnie ważne jest by analitycy wyjaśniali w sposób przejrzysty
i zrozumiały zależności między: ryzykiem kredytowym korzyściami finansowym a kosztami związanymi z kredytami. Kredyty powinny być oferowane
do tolerowanego przez klientów poziomu ryzyka, a także ich wiedzy, doświadczenia, umiejętności oraz sytuacji finansowej. Dokumentacja dla klienta powinna zawierać: informacje na temat czasu trwania umowy, konsekwencje finansowe zerwania lub naruszenia warunków umowy.
Za zachowanie etyczne w procesie sprzedaży produktów finansowych uznaje się działanie sprzedawcy mające na celu sprzedaż klientowi produktu finansowego, które jest poprzedzone wcześniejszym podaniem pełnej informacji
o produkcie oraz rodzajach ryzyka z nim związanych. (…) W procesie sprzedaży, kluczowym elementem jest informacja przekazywana klientowi, ale aspekt
ten jest bardzo zaniedbywany. Najczęstszym problemem jest podawanie kredytobiorcom–konsumentom jedynie nominalnego oprocentowania oraz brak informacji o dobrowolności dołączenia ubezpieczenia do kredytu53. Przy kredytach gotówkowych banki proponują lub też automatycznie wliczają wykupienie
51

E. Siemińska, Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału, [w:] E. Siemińska
(red.), Inwestowanie na rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa 2011; Wyniki ankiety na temat
kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa
2011, s. 14.
52
P. H. Dembiński, Etyka w sferze finansów, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność – podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012,
s. 181–182.
53
P. Sałek, Etyka w sprzedaży produktów finansowych, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 18, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 96, 99.
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ubezpieczenia54. Sprzedawcom instytucji finansowych bardzo zależy na sprzedaży ubezpieczenia do produktu, i nie chodzi im o bezpieczeństwo klienta, czy
też ogólne zabezpieczenie procesu spłaty rat. Spowodowane jest to faktem, że
sprzedawcy otrzymują z tego tytułu specjale premie55.
W procesie sprzedaży kluczowy jest element informowania klienta, który
najczęściej jest niepełny, dzięki czemu pracownik instytucji finansowej zwiększa swoje szanse na sprzedaż produktu, i co za tym idzie, daje to mu możliwość
otrzymania premii gotówkowej za wykonaną transakcję. System płac oparty
głównie na prowizjach zwiększa występowanie nieetycznych zachowań wśród
pracowników instytucji finansowych. Dodatkowy element, który może zwiększać częstotliwość nieetycznych zachowań wśród pracowników instytucji finansowych to fakt, że od pracowników wymaga się postępowania według ściśle
określonych procedur. Szkolenie pracowników przez instytucje finansowe tak,
aby zachowywali się według ściśle określonych procedur (np. sprzedaż produktów z najwyższą prowizją dla pracownika) może skutkować tym, że pracownicy
działów sprzedaży w instytucjach finansowych kierują się głównie kryterium
zysku, a nie kryterium rzetelnej sprzedaży produktów finansowych56.
Kredyt konsumpcyjne mogą być sprzedawane nie tylko przez banki, ale
także przez pośredników finansowych, agencje, franczyzobiorców banków,
a ponadto przez parabanki, czasami mylone z bankami. Postawy ich przedstawicieli często kreuje błędne wyobrażenie o bankach.
Konsumenci nie rozróżniają „doradcy inwestycyjnego”, który ma działać na
ich rzecz, zgodnie z zasadami etyki i rzetelności zawodowej, pod nadzorem
KNF, od „doradców finansowych”, którzy takiej reglamentacji nie mają,
a w istocie są pośrednikami finansowymi utrzymującymi się z prowizji otrzymywanych od instytucji finansowych od sprzedaży klientom produktów finansowych57. Na problem ten zwróciła uwagę Komisja Nadzoru Finansowego, która
w komunikacie z dnia 27 lutego 2012 r. wskazała, że: nie istnieje państwowa
licencja doradcy finansowego. W szczególności KNF nie organizuje egzaminów
czy szkoleń na doradcę finansowego ani nie wydaje certyfikatów potwierdzających wiedzę i kompetencje doradcy finansowego. Z formalnego punktu widzenia doradca jest pośrednikiem między klientem a podmiotem finansowym, np.
54
Jest to powszechna procedura, nie tylko przy produktach kredytowych. Zdarza się, że nawet przy kupnie np. telewizora na raty, ubezpieczenie jest automatycznie wliczane do rat. Problem
polega na tym, że klienci nie są o tym informowani i ze względu na niewielki wzrost raty z tym
związany, często nie orientują się, że w ogóle posiadają ubezpieczenie kredytu.
55
Najpopularniejszym sposobem wynagradzania pracowników banków w przypadku sprzedaży kredytów jest określony procent od ogólnej sumy udzielonego kredytu. W przypadku, gdy
dochodzi ubezpieczenie sprzedawca otrzymuje premie – często nawet miesięczną premię przez
cały okres spłacania rat, ale to już zależy od rodzaju wykupionego ubezpieczenia.
56
P. Sałek, op. cit., s. 100–101.
57
A. Michór, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona
konsumenta, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1(58), s. 168.
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bankiem udzielającym kredytu. Fakt niepobierania opłaty bezpośrednio od klienta przez doradcę finansowego nie oznacza, że rzeczywiście usługa ta jest bezpłatna, bo doradca jest wynagradzany przez instytucję finansową z opłaty pobieranej przez instytucję od klienta58. Jak trafnie wskazał Prezes UOKiK w decyzji
z dnia 15.10.2014 r.59, konsumenci w taki sam sposób postrzegają funkcję pełnioną zarówno przez podmioty licencjonowane, jak i doradców finansowych
w trakcie oferowania im usług finansowych. Konsumenci oczekują takiej samej
odpowiedzialności za przekazywane informacje, rady60.
Analitycy dokonują oceny w oparciu o aktualne dane finansowe klienta, informacji uzyskanych od przedstawicieli firmy i wszelkich innych wiarygodnych
źródeł informacji dotyczących klienta. Ponadto, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów lokalnego prawa i regulacji, analitycy mogą być zobowiązani do
zdobycia pewnych informacji o kliencie takich jak: cele finansowe, aktualne
i w przeszłości zadłużenie lub inne posiadane produkty finansowe, cel inwestycji, zapotrzebowanie na gwarancje bądź inne zabezpieczenia61. W przypadku
kredytu inwestycyjnego doradca klienta lub analityk powinien wyjaśnić klientowi, że konieczna jest weryfikacja dodatkowej dokumentacji, np. biznes planu
dla danego projektu inwestycyjnego, a także analiza rodzajów ryzyka z nim
związanych. Dostępność kredytu uzależniona jest głównie od umiejętności
i chęci kredytobiorców i kredytodawców osiągnięcia porozumienia możliwego
do realizacji z komercyjnego punktu widzenia.
Do dokonania prawidłowej oceny zdolności kredytowej potrzebne są nie
tylko wyczerpujące informacje o kredytobiorcy, ale także konkretne umiejętności analityka kredytowego, które można zdefiniować jako zdolność bankowca do
prawidłowej oceny (ang. Banker’s Judgement). Jest to intelektualna zdolność
oceny możliwości i ryzyka w bankowości oraz unikania poważniejszych zaniedbań w zakresie dyscypliny, dokładności i pewności siebie. Mimo, że trudno
byłoby wskazać, na czym polega zdolność prawidłowej oceny u dobrego bankowca, można jednak wyróżnić jego pewne cechy charakteru, takie jak62:
 etyka, dzięki której jest on szczególnie uczulony na dotrzymywanie złożonych obietnic i nie zawodzi zaufania klientów,
 swobodne posługiwanie się i „manipulowanie” liczbami,
 ciekawość, dyscyplina analityczna i zmysł ekonomiczny (w tym intuicja),
58

Komunikat w sprawie doradców finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.
gov.pl/o_nas/komunikaty/Komunikat_w_sprawie_doradcow_finansowych.html [dostęp: 27.02.2012].
59
Decyzja Prezesa UOKiK z 15.10.2014 r., RKT-29/2014, RKT-61-42/13/SB, http://www.uokik.
gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php.
60
A. Michór, op. cit., s. 168.
61
Banki interesuje spłata kredytu, dlatego zazwyczaj dokonują wyceny aktywów na podstawie przyszłych wpływów środków pieniężnych lub (w przypadkach pesymistycznych) na podstawie wartości sprzedaży netto ustanowionego zabezpieczenia.
62
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 76–77.
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 konserwatywne, a nawet ostrożne podejście do ryzyka i realny osąd natury ludzkiej,
 nieustępliwość i odporność na stresy związane z obrotem pieniężnym,
 posiadanie pierwiastka twórczego.
Cykl życia firm, ich rodzaje znajdują odzwierciedlenie w segmentacjach banków i dostosowaniu ofert do potrzeb, możliwości oraz zdolności kredytowej klientów. W poszczególnych przypadkach, wysokość przyznanego limitu oraz okres
finansowania uzależnione są od celu finansowania, sytuacji finansowej klienta
i poziomu ryzyka braku spłaty. Obserwacja relacji między kredytobiorcami a kredytodawcami służy analitykom do oceny produktów i praktyk sprzedażowych
oraz postulowaniu ewentualnych zmian lub modernizacji oferowanych produktów,
wycofania produktu lub wdrożenia nowego produktu. Podstawą weryfikacji korzyści klienta z tytułu kredytu mogą być: rynkowa stopa procentowa, czynniki
demograficzne, branżowe, zmiany na rynku pieniężnym i papierów wartościowych, rozwój technologii, oferty banków konkurencyjnych, a także ewentualne
uwagi klientów dotyczące dotychczasowych ofert kredytowych.
6. WYZWANIA ETYCZNEJ PRACY BANKOWCA WYNIKAJĄCE
Z DOŚWIADCZEŃ KRYZYSU FINANSOWEGO

Kryzys finansowy, który miał miejsce pod koniec pierwszej dekady XXI w.,
spowodował, że w ekonomii przywiązuje się większą wagę do spraw etycznych.
„Jednym ze skutków światowego kryzysu finansowego jest pogorszenie wizerunku banków w oczach klientów. Banki powinny być instytucjami zaufania
publicznego, kojarzonymi z potocznymi stwierdzeniami: »pewne jak w banku«,
»masz to jak w banku«. Kryzys finansowy spowodował, że wizerunek banków
jako tych pewnych, solidnych, uczciwych został mocno podważony”63.
Istotną rolę etyki bankowości inwestycyjnej oraz handlowej najlepiej pokazał ostatni kryzys finansowy64. Od przykładów drastycznych, takich jak pranie
brudnych pieniędzy, finansowanie nielegalnych przedsięwzięć, czy wykorzystywanie wewnętrznych informacji firmy, po przypadki łagodniejsze jak niedoinformowanie klienta lub zatajenie informacji wpływających na zwiększenie
ryzyka inwestycji65.
63

M. Pettersen-Sobczyk, Modele biznesowe banków w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Gospodarka – etyka – środowisko, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 330, s. 302.
64
P. Sałek, op. cit., s. 97.
65
W. Guth, Etyka w biznesie, [w:] P. M. Minus (red.), Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 36.
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Kryzys nie dotyczy jedynie gospodarki czy sektora finansowego, jest kryzysem systemowym. Nie jest to jedynie kwestia dopasowania na nowo sektora
finansowego do „realnej” gospodarki. Kryzys jest wynikiem wielu lat nieustającej presji, która poważnie osłabiła materialne, społeczne, intelektualne i etyczne
podstawy systemu społeczno-ekonomicznego zbudowanego na politycznej
i ekonomicznej wolności. (…) Etos efektywności przezwyciężył większość oporów moralnych i stał się ostatecznym kryterium osądów. Skrajna koncentracja na
efektywności odbija się na wewnętrznych procedurach organizacyjnych,
w których zadania i obowiązki przypisane są tak szczegółowo, że pracownicy
nie wiedzą już czym właściwie się zajmują. Doprowadziło to do rozpowszechnienia „etycznej alienacji”: pracownicy nie zastanawiają się lub nie dbają o to
czy ich praca ma sens i uzasadnienie66.
Coraz częściej czynniki społeczne i środowiskowe znajdują swoje miejsce
w modelach biznesowych banków. Spowodowane jest to między innymi reakcją
na kryzys finansowy, kiedy to pojawiło się wiele wątpliwości co do etycznego
zachowania banków oraz mody na CSR (ang. Corporate Social Responsibility
– społeczna odpowiedzialność biznesu). Postępowanie w zgodzie z etyką i według zasad odpowiedzialnego biznesu to postepowanie zgodne ze wzorcami
moralnymi, które powinny uwzględniać także unikanie strat finansowych. Przykładem pogoni za zyskiem jest kryzys wywołany w USA m.in. poprzez udzielanie pożyczek typu subprime67. Podobnie kryzys w Wielkiej Brytanii miał wiele
przyczyn, z których najważniejsze to: rozluźnienie kryteriów oceny zdolności
kredytowej, co spowodowało wzrost kredytów poniżej standardu (kredyty
subprime) oraz wadliwy mechanizm sekurytyzacji należności kredytowych68.
Społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR) odgrywa znaczącą rolę
w funkcjonowaniu współczesnych banków, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach. Dotyczy ona relacji z szeroko pojętymi interesariuszami danej instytucji
finansowej: klientami, pracownikami, inwestorami, jak również lokalnymi społecznościami. W obszarze CSR uwzględniane są w sposób dobrowolny aspekty
społeczne, etyczne oraz ekologiczne69. Oprócz zadań wynikających z funkcjonowania poszczególnych instytucji w sektorze bankowym, banki powinny podjąć szereg autonomicznych czynności zmierzających do propagowania postaw
etycznych wśród zatrudnionych pracowników. Pierwszą z tego typu inicjatyw
mogłoby być zdefiniowanie oraz wdrożenie etycznej odpowiedzialności ban66
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ków. Wartym rozważenia jest stworzenie etycznej odpowiedzialności banków,
która miałaby za zadanie wskazać określone wartości, których przestrzeganie
z punktu widzenia banku byłoby absolutnym fundamentem dla ograniczenia
ryzyka związanego z nieetycznym działaniem podejmowanym przez wybranych
pracowników70. Tym samym uwaga może być skupiona wokół np. uczciwości,
lojalności i bezstronności71, czy też zaufania, koncentracji na kliencie, osiągnięciach, pracy zespołowej oraz innowacjach72.
Etykę można rozważać w kontekście sposobu pomnażania i wykorzystywania kapitału. Firma E. Capital Partners od 1997 r. zajmuje się wydawaniem opinii o działalności emitentów papierów wartościowych pod kątem etycznego
prowadzenia biznesu. Etyczne i odpowiedzialne działania sektora bankowofinansowego to także łączenie finansów z kwestiami społecznymi. W Belgii
w 2001 r. powstała Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych
(FEBA)73. Zgodnie z zasadami koncepcji zrównoważonego rozwoju funkcjonują
banki stowarzyszone w Global Alliance for Banking on Values. Filarami sojuszu
są 3P: planete, people, profit. Sojusz przykłada również ogromną wagę do takich
wartości, jak zrównoważony rozwój, przejrzystość działań czy dywersyfikacja74.
Poprawie reputacji nie służą pojawiające się bulwersujące doniesienia
o nieetycznych zachowaniach wielu obecnych i byłych uczestników świata finansów związanych z procesem tzw. finansalizacji gospodarki75, w tym m.in.76:
 M. Agius – były prezes i B. Diamond – były dyrektor naczelny w brytyjskim banku Barclays oskarżeni o manipulacje stopą kredytu międzybankowego
LIBOR, co miało wpływ (dla jednych pozytywny, dla innych zaś negatywy) nie
tylko na międzynarodowy sektor finansowy, ale także na sytuację wielu indywidualnych klientów banków – posiadaczy kredytów hipotecznych, pożyczek studenckich czy rat kredytowych,
 przykłady wielomilionowych wynagrodzeń, nagród i odpraw dla kadry
zarządzającej wielu instytucji finansowych, w tym tych które wcześniej otrzymały wsparcie rządowe, np. dziewięciu kredytodawców z amerykańskiego ryn70
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ku finansowego, którzy wygenerowali blisko 100 mld dolarów strat, otrzymało
rządową pomoc w wysokości 175 mld dolarów, z czego około 33 mld wypłacono w bonusach77,
 dynamiczny rozwój rynku usług parabankowych, oferujący po bardzo
wysokich kosztach swoje produkty finansowe, zbliżone do typowo bankowych,
głównie klientom wykluczonym z sektora bankowego z powodu ich niewiarygodnego standingu finansowego, jednak bez ochrony kapitału itp.
W 2015 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w sprawie niedotrzymania przez Getin Noble Bank SA i Bank Pekao SA
umów kredytu we frankach szwajcarskich, co stanowi niedozwoloną praktykę
rynkową. W wyniku analizy UOKiK stwierdził, że Getin Noble Bank SA i Bank
Polska Kasa Opieki SA przy obliczaniu wysokości oprocentowania kredytów
hipotecznych we frankach szwajcarskich nie uwzględniają ujemnej stawki bazowej LIBOR w sytuacji, gdy jej wartość bezwzględna jest większa niż wysokość marży kredytu, mimo że suma odsetek należnych dotychczas oraz
w bieżącym okresie rozliczeniowym przekracza 1 grosz, czyli odsetki w najniższej możliwej wysokości. Niedotrzymanie przez banki umów kredytu we frankach szwajcarskich, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Takie działanie może być naruszeniem jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, według
której umów należy dotrzymywać, a także ogólnej reguły prawa zobowiązań
współdziałania wierzyciela i dłużnika przy wykonywaniu zobowiązania. Podobne postępowania toczą się w UOKiK przeciwko czterem innym bankom: BPH,
BNP Paribas, mBankowi i ING Bankowi Śląskiemu78.
PODSUMOWANIE

Ważną umiejętnością analityków jest sprawność w postępowaniu z ludźmi,
umiejętne komunikowanie się. Pracownicy departamentów kredytowych powinni cechować się niezależnością, obiektywizmem, biegłością oraz należytą starannością zawodową. Zasady etycznego postępowania stanowią fundament prawidłowej, rzetelnej oraz uczciwej pracy analityków kredytowych.
Banki są oceniane przez klientów głównie na podstawie jakości świadczenia
usług i postawy pracowników, z którymi mają bezpośredni kontakt, tj. doradców
klientów lub analityków kredytowych. Dlatego analitycy w stosunku do klientów banku powinni stosować się do Zasad Dobrych Praktyk, czyli np. rzetelności, zachowania tajemnicy bankowej, udzielania wyczerpujących informacji,
77
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niezatajania faktów. Pracownik banku powinien być uprzejmy i taktowny, udzielać prawdziwych i pełnych informacji, rzeczowo wyjaśniać klientom istotę
świadczonych przez bank usług.
W stosunkach z klientami analitycy powinni postępować z uwzględnieniem
szczególnego zaufania, jakim są darzone oraz wysokich wymagań co do rzetelności, traktując wszystkich swoich klientów z należytą starannością, a przy wykonywaniu czynności na rzecz klienta bank powinien działać zgodnie z zawartymi umowami, w granicach dobrze pojętego interesu własnego i z uwzględnieniem interesu klientów.
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CREDIT ANALYST WORK ETHICS
Abstract: The aim of this paper is to indicate and assess ethical standards of a credit analyst
work, as the particular kind of bank employee, a financial intermediary seller, who is perceived as
a representative of the creditor by clients. The research question specified in the paper is if ethical
behavior of a credit analyst is an attribute and a parameter of a bank’s evaluation by borrowers.
At the beginning, the rules of banker ethical work were presented. Taking into account the
legal regulations and internal banks’ codes of ethics, the canon of ethical standards, which
particularly should be respected by credit analysts were identified. Then, the tasks and
responsibilities of credit analysts were analyzed. Moreover determinants of good practice
in relations of analyst to internal and external entities of the bank environment were enumerated.
The next section highlighted the role of education and high professional competence, as well as
the importance of credit analyst ethical attitudes during the sales process and the assessment of
creditworthiness. At the end, the challenges of bankers’ ethical work were specified, resulting from
the financial crisis experience and examples of unethical behavior of creditors were shown.
Keywords: ethics of the profession, a credit analyst.
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REKLAMY BANKOWE A ICH KONTEKST ETYCZNY

Streszczenie: Banki w działalności reklamowej powinny przestrzegać przepisów prawa, a także
zasad etycznych. Kwestia występowania w reklamach deficytów etycznych jest zagadnieniem
szczególnie istotnym, gdyż rzutuje na pozytywny wizerunek banków i zaufanie do nich.
Celem niniejszego rozdziału jest umiejscowienie reklam bankowych w kontekście etycznym,
a także weryfikacja nieetyczności działalności reklamowej instytucji finansowych w Polsce na
podstawie analizy skarg wnoszonych przez konsumentów do Komisji Etyki Reklamy w latach
2007–2015 na reklamy określonych produktów poszczególnych banków.
Słowa kluczowe: reklamy bankowe, Komisja Etyki Reklamy, etyka, nośniki reklamy.

WSTĘP

U podstaw działalności każdego banku jest poznanie i zaspokojenie potrzeb
klientów, co jest możliwe dzięki dopasowaniu swojej oferty do jego potrzeb.
Reklamy pełnią ważną rolę w działalności instytucji finansowych, gdyż mają za
zadanie pozyskanie klientów, poinformowanie ich o ofercie, a także przekonanie
do dokonania zakupu. Należy przy tym wskazać, że szczególnie ważną sprawą
jest takie konstruowanie komunikatów reklamowych, aby były one zgodne
z przepisami prawa, ale również zasadami etyki. Co istotne, o ile określenie, czy
dany przekaz jest zgodny lub niezgodny z prawem jest sprawą prostą, to decydowanie o jego etyczności niejednokrotnie stanowi poważne wyzwanie.
Celem tego rozdziału jest umiejscowienie reklam bankowych w kontekście
etycznym, a także weryfikacja nieetyczności działalności reklamowej instytucji
finansowych na podstawie analizy skarg wnoszonych przez konsumentów do
Komisji Etyki Reklamy w latach 2007–2015 na reklamy określonych produktów
poszczególnych banków.
1. REKLAMY BANKOWE – PODSTAWOWE POJĘCIA

Słowo reklama wywodzi się od łacińskiego reklamo, reclamare, oznaczającego „krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem, odbijać się, nawoływać”1. Za moment narodzin współczesnej reklamy uznaje się
*

Dr Marika Świeszczak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
Słownik łacińsko-polski, wg słownika H. Mengego i H. Kopii, oprac. K. Kumaniecki, PWN,
Olsztyn 1982, s. 421–422.
1
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opublikowanie ogłoszenia informującego o sprzedaży bydła, które ukazało się
w jednym z angielskich pism w XVIII w. 2 Jednakże pierwsze definicje pojawiły się dopiero od lat 20. XX w., a za najstarszą uważa się formułę SLB (Stay,
Look, Buy), wyznaczającą poszczególne etapy procesu reklamowania – „zwrócenie uwagi konsumenta na reklamowany towar i jej zatrzymanie; doprowadzenie do obejrzenia i poznania towaru przez konsumenta oraz sprowokowanie zakupu”3. Na podstawie tej definicji stworzono model AIDA (Attention,
Interest, Desire, Action), który wyznaczył reklamie funkcję zwrócenia uwagi
na produkt, wzbudzenia zainteresowania produktem, pobudzenia chęci posiadania produktu i wywołania pożądanego działania (zakup) 4, zaś kolejnym krokiem było opracowanie modelu DIPADA (Definition, Identification, Proof,
Acceptance, Desire, Action), sprowadzającego funkcję reklamy do oddziaływania na nabywcę w kierunku pożądanym przez nabywcę 5. Na drodze tej ewolucji Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu stworzyło najbardziej precyzyjną definicję: „reklama jest każdą płatną formą nieosobistej prezentacji
i popierania idei posiadania dóbr i usług przez ściśle określonego, zainteresowanego nadawcę. Reklama jest wiedzą i sztuką. Wiedza jest konieczna dla
poznania prawidłowości związanej z pełnieniem przez reklamę roli marketingowej komunikacji z nabywcami oraz psychologicznych uwarunkowań – jej
percepcji przez odbiorców. Sztuka reklamy to opisywanie i przedstawianie
korzyści produktów dla nabywców i skłanianie do ich zakupu za pomocą nieosobowych środków przekazu”6. Powstałe na przestrzeni kolejnych lat definicje przedstawia tab. 1.
Rynek reklamy wciąż się rozwija, zaś wieloaspektowość pojęcia sprawia,
że jego jednoznaczne zdefiniowanie jest zadaniem trudnym. Przytoczone definicje pokazują, że w zależności od kontekstu można różnorodnie opisywać ten
termin, dlatego też w pracy zostanie wykorzystana następująca definicja: „reklamą jest każda odpłatna, nieosobowa, zgodna z prawem i dobrymi obyczajami forma oddziaływania na odbiorców i mająca na celu skłonienie ich do
określonego działania”.

2
A. M. Dereń, E. Próchniak, Reklama a prawo. Poradnik dla przedsiębiorców, TNOiK,
Bydgoszcz 1997, s. 9.
3
Szerzej: Z. Foltyński (red.), Reklama w handlu zagranicznym, PWE, Poznań 1983.
4
W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999, s. 39.
5
Ph. Kotler, Marketing, Management, Planning and Control, Prentice Hall, Englewood
Cliffs 1980, s. 407; J. H. Chłopocki, Reklama – rozwój, pojęcia, metody, [w:] Materiały na
II Kongres Reklamy Polskiej, Aida Media, Poznań 1993, s. 9–12.
6
T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998, s. 266.
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Tabela 1. Wybrane definicje pojęcia reklama
Autor

Definicja

1

2

M. Barańska

W. Budzyński

D. Bulmore
Europejska
Konwencja
o Telewizji
Ponadgranicznej

M. Golka

A. Grzegorczyk

J. Kall
Ph. Kotler
A. Kozłowska

K. Laszczak
Międzynarodowy
Kodeks Praktyki
Reklamowej

Jest to jedna z form marketingowej prezentacji, zgodna z prawem
i dobrymi obyczajami, odpłatna, prowadzona w celu utrzymania bądź
zwiększenia popytu na towary lub usługi, wpływająca na decyzje
potencjalnych nabywców za pośrednictwem środków masowego
komunikowania i innych środków docierania w sposób zorganizowany w interesie reklamodawcy.
Każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form
korzystania z towarów czy usług, popierania określonych spraw i idei
albo osiągnięcia innego efektu zamierzonego przez reklamodawcę,
nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia.
Reklama jest jakimkolwiek płatnym przekazem mającym na celu
informowanie i/lub wpłynięcie na jednostkę lub grupę ludzi.
Reklama oznacza wszelkie publiczne obwieszczenia, mające na celu
popieranie sprzedaży, zakupu lub wynajmu produktu lub usługi,
promocję idei czy sprawy lub spowodowanie innego skutku pożądanego przez reklamującego, dla których celów udzielono reklamującemu czasu transmisyjnego na zasadach odpłatności lub za inne podobne wynagrodzenie.
Reklamą jest każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania
i popierania zakupu towarów (usług, idei) przy pomocy określonych
środków, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach realizacji zakupu.
Reklama to płatna, bezpośrednia komunikacja (przez różne środki
przekazu) firm lub innych organizacji i jednostek, które są identyfikowane z treścią przekazu lub mają nadzieję poinformować lub przekonać czytelników pewnej grupy odbiorców. Na codzienny użytek
reklama to jawny płatny przekaz o charakterze perswazyjnym poprzez
środki masowego przekazu.
O reklamie mówimy wówczas, gdy w sposób bezosobowy (bez udziału sprzedawcy) i za pieniądze (w przeciwieństwie do publicity) prezentuje się produkt lub usługę.
Reklama jest publicznym oddziaływaniem perswazyjnym, zróżnicowanym i ekspansywnym.
U podstaw przekazów reklamowych leżą potrzeby konsumentów,
które motywują ich do określonego zachowania.
Ciąg uporządkowanych sygnałów zmniejszających niepewność potencjalnego nabywcy co do cech produktu i zwiększających atrakcyjność produktu. Dzięki reklamie przywracany jest więc wewnętrzny
porządek, gdyż potencjalny nabywca, opierając się na informacji,
może kreować swoją własną, spójną wizję rzeczywistości.
Każda forma reklamy towarów i usług, niezależnie od użytego środka
łącznie z napisami reklamowymi na opakowaniach, etykietach i w miejscu sprzedaży.
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Tabela 1 (cd.)
1

Międzynarodowy
Kodeks Reklamy
E. Nowińska
Oddział
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Reklamy w Polsce
Z. Roszkowski
M. Sagan
T. Sztucki
Ustawa
z 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji

2

Reklama obejmuje każdą formę prezentowania towarów i usług,
niezależnie od użytego środka, łącznie z napisami na opakowaniach,
etykietach i w miejscu sprzedaży.
Świadome działanie przedsiębiorcy zmierzające do promowania
towarów lub usług przez wskazanie na ich cechy w taki sposób, aby
wywołać lub wzmocnić określone potrzeby u klientów (konsumentów).
Termin „reklama” obejmuje wszystkie formy przekazywania informacji
o produktach, usługach lub instytucjach, niezależnie od użytego środka
przekazu i włączając w to reklamowe stwierdzenia na opakowaniach,
nalepkach i materiałach promocyjnych w punktach sprzedaży.
Płatna, bezosobowa forma prezentacji i poprawiania sprzedaży produktów.
Każda wypowiedź, której celem jest chęć promocji towarów i usług,
niezależnie od użytego nośnika.
Płatna forma prezentacji czy promocji idei, produktu lub usługi. Reklama ma przede wszystkim budować w świadomości nabywcy obraz
i markę produktu poprzez zwielokrotnienie przekazu.
Każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych
form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych
spraw i idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez
reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Barańska, Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Poltext Sp. z o. o., Warszawa 2011, s. 24; W. Budzyński,
Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999, s. 12; D. Bulmore, Billboard,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej z 5 maja 1989 r., art.2, punkt f; M. Golka, Świat reklamy, Agencja badawczo-promocyjna
ARTIA, Warszawa 1994, s. 13; A. M. Grzegorczyk, Retoryka w środowisku komunikacji rynkowej. Podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2003, s. 28; J. Kall, Reklama,
PWE, Warszawa 2000, s. 17; J. Grzywacz, Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa
2006, s. 124; A. Kozłowska, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa 2001, s. 41; M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego,
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998; R. Walczak, Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS Sp. z o.o., Warszawa–Poznań 2001, s. 58; Międzynarodowy Kodeks
Reklamy, 1991, art. 2, §1; E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 142; Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia
Reklamy w Polsce, http://iaa.org.pl/o-reklamie/iaa-poleca.html [dostęp: 2.09.2014]; Z. Roszkowski, Marketing bankowy, Wydawnictwo WSE, Białystok 2002, s. 147; M. Sagan, Reklama żywności w świetle polskiego prawa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, nr 5, s. 17; T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998, s. 266; Ustawa z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji, DzU 1993, nr 7, poz. 34, ze zm.
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Podstawową funkcją reklamy jest wywieranie wpływu na odbiorcę komunikatu w celu kreowania u niego określonych potrzeb. Jednakże reklamy,
a zwłaszcza reklamy bankowe, pełnią także funkcję edukacyjną, polegającą na
przekazywaniu potencjalnemu klientowi informacji o sytuacji na rynku, oddziaływaniu na potrzebę nabycia produktów lub usług o najwyższej jakości, odpowiadającym najwyższym standardom, itd. Zagadnienie to jest nierozerwalnie
związane z zagadnieniami etyki w komunikatach reklamowych, które wymagają
od nadawcy przekazu udzielenia pełnej informacji, tak żeby konsument dokonał
świadomego wyboru.
Co istotne, w zależności od etapu działalności gospodarczej nadawcy reklam, zadania stojące przed przekazami reklamowymi są różne. Do podstawowych celów reklamy należą:7
 budowanie u klientów świadomości marki,
 kreowanie lojalności konsumentów wobec marki,
 edukowanie nabywców produktów/usług,
 konkurowanie z innymi podmiotami,
 kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa.
Podmiot gospodarczy, który jest nowy na rynku, poprzez reklamę chce poinformować potencjalnych klientów o swoim istnieniu oraz oferowanych produktach/usługach, a także zapewnić sobie rozpoznawalność marki (logo, slogan
reklamowy, misja). W sytuacji wprowadzania na rynek nowego asortymentu,
reklama ma pomóc przedsiębiorstwu w poinformowaniu o tym konsumentów,
rozpowszechnieniu informacji, przekonywaniu do nowości oraz pozyskiwaniu
nowych klientów. Na etapie zwiększania sprzedaży dojrzałego produktu/usługi
komunikaty reklamowe informują o korzyściach z określonego zakupu, przyciągają nowych nabywców oraz wzmacniają lojalność. W przypadku, gdy spada
sprzedaż, a przedsiębiorstwo chce zapobiec tej sytuacji, reklamy pełnią następujące zadania:
 wzmocnienie lojalności klientów,
 informacja o korzyściach, zmianach, ulepszeniach w ofercie,
 ponowne pozyskanie nowych klientów,
 udzielenie informacji o ofercie, w tym także jako odpowiedź na akcję
promocyjną konkurentów.
Na etapie walki z konkurencją, reklama ma za zadanie poinformować klientów o korzyściach z zakupu, ulepszenie asortymentu oraz wzmocnienie lojalności. Jeżeli podmiot gospodarczy chce uzasadnić wprowadzane w dotychczasowej
ofercie zmiany, wówczas komunikat reklamowy ma wzmocnić lojalność klientów oraz poinformować ich o korzyściach wynikających z tych modyfikacji.
W przypadku, gdy zmiany dotyczą miejsca sprzedaży (zmiana siedziby lub
7

B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1999, s. 36.
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otwarcie nowych punktów sprzedaży) reklama ma na celu poinformować o tym
fakcie konsumentów oraz pozyskać nowych nabywców. Z kolei zmiana opinii
na temat oferowanych produktów/usług, wprowadzana w celu rozpoczęcia
sprzedaży na nowym rynku, ma za zadanie poinformowanie klientów o specyfikacji oferty, pokazanie korzyści z zakupu (zaspokojenie potrzeb) oraz przyciągnięcie nowych pośredników obsługujących dany rynek8.
2. REKLAMA BANKÓW W MEDIACH

Ze względu na rodzaj mediów wykorzystanych do budowy komunikatu mediów9:
 prasowa – reklama umieszczona w prasie,
 telewizyjna – komunikat reklamowy emitowany za pomocą telewizji,
 radiowa – nośnikiem reklamy jest radio,
 kinowa – reklama jest emitowana w kinie,
 pocztowa (direct mail) – wykorzystywanie w procesie komunikowania
poczty,
 zewnętrzna (outdoor) – reklama umieszczona na zewnątrz placówki,
np. szyld, billboard, tablica reklamowa,
 internetowa – wykorzystywanym medium jest Internet.
Poszczególne rodzaje mediów mają określone implikacje dla reklam. Wybór prasy jako medium wiąże się z krótkim czasem życia tytułu prasowego, co
w konsekwencji przekłada się na krótki czas ekspozycji komunikatu. Ponadto
należy pamiętać, że czasopisma i gazety mają określoną grupę odbiorców,
a ponadto czytelnicy koncentrują swoją uwagę poznawczą na innych treściach.
Wadą reklam prasowych jest również to, że istnieje ryzyko przytłumienia reklamy przez inne, w tym także konkurencyjne. Jednak wybór tego medium wiąże
się także z wieloma zaletami. Przede wszystkim jest to duża częstotliwość przekazu informacji oraz szeroki odbiór w prasie. Sam proces wydawniczy jest krótki, w związku z czym komunikat szybko trafia do odbiorców, którzy ponadto
mogą wielokrotnie się z nim zapoznawać. Jest to także wygodna forma kontaktu
z potencjalnymi klientami, gdyż stwarza możliwość przekazania precyzyjnej
i stosunkowo obszernej informacji, a także dopasowywania oferty do warunków
otoczenia10.
Reklama telewizyjna charakteryzuje się dużą atrakcyjnością, dużą siłą oddziaływania na odbiorcę oraz dużym zasięgiem przestrzennym. Co istotne, wy8

W. Budzyński, Sztuka skutecznej reklamy, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 1, s. 43.
A. Czubała, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012, s. 211.
10
J. Mikosz, Reklama prasowa – rodzaje i podrodzaje. Sposoby promocje prasy, „Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 14, s. 54–55.
9
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korzystując to medium nadawca komunikatu może dokładnie przedstawić reklamowany produkt czy usługę i ich cechy charakterystyczne. Ze względu na
dużą popularność telewizji wśród odbiorców, reklama łatwo trafia do odbiorców, a także można powiedzieć, że łatwo za jej pomocą kształtować popyt. Jednakże telewizja jako medium posiada także wady, jak choćby krótki czas emisji
czy wysokie koszty produkcji i emisji. Co istotne, czas od momentu utworzenia
do nadania komunikatu jest stosunkowo długi, co stwarza możliwości dla konkurencji oraz zagrożenie dezaktualizacją treści. Warto podkreślić ryzyko wystąpienia zakłóceń w percepcji reklamy, jakie może się pojawić ze względu na
krótki czas emisji, a także negatywne nastawienie społeczeństwa do reklam telewizyjnych11.
W przypadku kina zasięg oddziaływania komunikatu jest znacznie mniejszy
niż dla telewizji, a ponadto dociera wyłącznie do określonej grupy odbiorców
(osoby młode i w średnim wieku), co powoduje, że nie każdy produkt czy usługa
może być w ten sposób reklamowana. Czas emisji reklamy jest krótki, jednak
czas tworzenia jest relatywnie długi, co rodzi podobne zagrożenia co przy reklamie telewizyjnej. Warto podkreślić wysokie koszty produkcji i emisji takiego
komunikatu, a także możliwość wystąpienia zakłóceń w percepcji spotu ze
względu na krótki czas jego emisji. Jednak należy podkreślić atrakcyjność takiego przekazu oraz dużą siłę oddziaływania na odbiorcę. Podobnie jak
w przypadku reklam telewizyjnych, komunikaty wyświetlane w kinie cechują
się stosunkowo dużym zasięgiem przestrzennym, możliwością wiernego odzwierciedlenia cech produktu czy usługi oraz wysoką zdolnością kształtowania
popytu12.
Reklama radiowa zapewnia prostotę i atrakcyjność przekazu. Komunikat
przygotowuje się łatwo i szybko, zaś koszty emisji są stosunkowo niskie. Radio
stwarza także możliwość dotarcia do określonej grupy klientów, co wiąże się
również z relatywnie dużą selektywnością oddziaływania. Warto podkreślić
także migawkowość i ulotność komunikatu, co powoduje trudność w zapamiętaniu informacji oraz powierzchowność przekazu. Ponadto zasięg oddziaływania
jest mocno zróżnicowany, w konsekwencji czego konieczne jest określenie grupy odbiorców już na etapie tworzenia reklamy oraz weryfikacja, czy to medium
pozwoli na dotarcie do nich13.
Reklama pocztowa cechuje się dużą siłą oddziaływania perswazyjnego
dzięki indywidualizacji wyboru adresata i przekazu informacji. Konstruując taki
przekaz mamy możliwość dotarcia do dokładnie określonej grupy odbiorców,
zaś same koszty tego procesu są stosunkowo niskie. Komunikat pocztowy charakteryzuje się prywatnością oraz dużą wygodą odbioru (konsument może otwo11

J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1998, s. 89–90.
A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 92–93.
13
R. Polak, I. Leonowicz-Bukała, S. Gawroński, Narzędzia współczesnej reklamy. Stosowanie i zapotrzebowanie, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2010, s. 29–48.
12
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rzyć pocztę w dogodnym dla niego momencie), a ponadto istnieje możliwość
fizycznego zaprezentowania produktu w postaci jego fizycznej próbki. Jednak
przy dużym natężeniu reklamy pocztowej odbiorcy mają tendencję do zniechęcania się, zarówno do samego produktu czy usługi, jak i samej formy komunikacji, gdyż odbierają ją jako natarczywą14.
Reklama zewnętrzna nie pozwala na ocenę rzeczywistych efektów reklamy,
a także cechuje się niewielką selektywnością15. Do jej zalet należą16:
 powszechność i łatwość dotarcia do konsumenta,
 możliwość umieszczenia dłuższego tekstu,
 możliwość wielokrotnego kontaktu z komunikatem,
 ważna forma uzupełniająca kampanii, szczególnie w zakresie kształtowania świadomości marki,
 względnie stała forma reklamy,
 stosunkowo niski koszt.
Reklama internetowa różni się zasadniczo od reklamy tradycyjnej (wymienione wcześniej), co wynika przede wszystkim z odmienności Internetu jako
medium. Jedną z cech odróżniających jest to, że Internet, biorąc pod uwagę
koszt dotarcia przekazu, stanowi relatywnie tani kanał komunikacji z indywidualnym odbiorcą. Co istotne, umożliwia on również komunikację dwukierunkową
w czasie rzeczywistym, gdyż stwarza możliwość udzielenia odpowiedzi na
przekaz lub zadania pytania do oferty. Należy także podkreślić, że to medium
zapewnia największy, bo globalny, zasięg oddziaływania. Ponadto stwarza możliwość pozyskania nowego klienta w ciągu całej dobry, gdyż funkcjonuje
24 godziny. Ponadto Internet umożliwia dotarcie komunikatu do wybranych
odbiorców z pominięciem pośredników, a także pozwala dostosować treść przekazu do oczekiwań indywidualnego odbiorcy i monitorować jego reakcje. Do
istotnych cech tego medium należy również to, że wymaga ono zaangażowania
odbiorcy, a także ułatwia pozyskiwanie i selekcję informacji, w tym również
wymianę informacji z innymi użytkownikami. Jednakże nadmiar treści często
powoduje, że użytkownicy pomijają reklamy oraz nie zapoznają się z treścią
komunikatów ze względu na ich wszechobecność i nachalność. Medium to nie
pozwala dotrzeć do odbiorców, którzy na co dzień nie korzystają z Internetu, np.
osoby starsze17.
Wybór określonego medium zależy od potrzeb nadawcy komunikatu, należy przy tym pamiętać, że wiąże się on z określonymi konsekwencjami, związanymi ze specyfiką poszczególnych nośników reklamy.
14
A. Kozłowski, Strategia reklamowa jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa
z rynkiem, PARP, Warszawa 2006, s. 6.
15
D. Holder, Reklama prasowa, [w:] M. J. Thomas, Podręcznik marketingu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 570.
16
T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1995, s. 22 i 66.
17
A. Bajdak, Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003.
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3. ETYKA W REKLAMACH BANKOWYCH

Etykę należy traktować jako filozoficzne studium moralnej wartości ludzkiego postępowania i zasad, które nim rządzą18, zaś postawy etyczne jako powszechnie przyjęte i akceptowalne standardy postępowania przedstawicieli wybranych zawodów oraz podmiotów gospodarczych19. W bardzo szerokim ujęciu
etykę definiuje się poprzez pryzmat możliwości identyfikacji dobra i zła20 oraz
prowadzonej działalności i problemów z nią związanych.21 Analizując zjawisko
z innej perspektywy, etyka stanowi całokształt zasad i kodeksów postępowania
przedsiębiorców22. Ogromne znaczenie odgrywa w tym podejściu specyfika relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz ich interesariuszami, którzy oczekują, iż współpraca będzie kreowana w oparciu o normy i wartości etyczne23.
Działalność banków jest nierozerwalnie związana z pojawianiem się dylematów etycznych24, zaś niejednokrotnie granica pomiędzy zachowaniami etycznymi i nieetycznymi jest niewyraźna25. Etyka w bankowości koncentruje się
wokół trzech obszarów26:
 zasad etycznych transakcji dokonywanych na rynkach finansowych
(reguły panujące na rynkach finansowych, np. każdy uczestnik powinien posiadać jednakowy dostęp do informacji),
 reguł budowania relacji z klientami (koncentracja na budowaniu długoterminowych relacji),
 dylematów osobistych osób zaangażowanych w dwa poprzednie obszary.

18

B. Grimshaw, Ethical Issues and Agendas, „Facilities” 2001, vol. 19, s. 43.
T. L. Wheelen, J. D. Hunger, Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall,
New Jersey 2002, s. 43.
20
Z. Rezaee, Corporate Governance Post-Sarbanes-Oxley: Regulations, Requirements,
and Integrated Processes, John Wiley & Sons, Hoboken 2007, s. 440.
21
R. R. Sims, Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall, Greenwood
Publishing Group, London 2003, s. 13.
22
N. Gopalsamy, A Guide To Corporate Governance, New Age International, New Delhi
2006, s. 107.
23
A. C. Ricardo, Business Environment, Pearson Education India, New Delhi 2011, s. 386.
24
Szerzej na ten temat: G. Simmel, Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora,
Poznań 1997; L. V. Ryan (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997; G. D. Chryssides, J. H. Kaler, Wprowadzenie do etyki
biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
25
Ch. P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1999, s. 130.
26
W. Gasparski (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 23–24; W. Szpringer, Kredyt konsumencki
i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, ABC Dom Wydawniczy, Warszawa
2005, s. 119.
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Pierwsza kategoria dotyczy ogólnych reguł panujących na rynkach finansowych. Zgodnie z nimi każdy uczestnik powinien dysponować taką samą informacją o podmiotach i warunkach zawierania transakcji, zaś sposób dokonywania
zakupów powinien być taki sam dla wszystkich. Na szczególną uwagę zasługuje
informacja, która powinna być jak najpełniejsza, do czego powinni dążyć wszyscy uczestnicy rynków finansowych. Należy przy tym podkreślić, że zasady
etyczne tych transakcji (czyli w szczególności zakaz sprzeniewierzania i manipulacji, konieczność przestrzegania reguł uczciwej konkurencji, przestrzeganie
przepisów antymonopolowych, itp.) są regulowane prawem, jednakże pomimo
określenia, jakie czyny są niedozwolone, co jakiś czas pojawiają się sytuacje ich
naruszeń.
W odniesieniu do reklam bankowych instytucje finansowe sformułowały
katalog zasad27:
 reklamy powinny rzetelnie informować klientów o prowadzonej działalności,
 banki, informując o świadczonych usługach i ich warunkach, powinny
zapewnić klientowi pełną i rzetelną informację, w tym o możliwościach uzyskania dodatkowych korzyści oraz o kosztach i ryzykach związanych z poszczególnymi oferowanymi usługami,
 ocena usług oferowanych przez banki należy do klientów, a w związku
z tym banki nie powinny:
 odnosić się w reklamach do ofert innych banków ani kreować negatywnych wizerunków konkurentów,
 poddawać w swoich reklamach w wątpliwość solidności innych banków
ani oceniać ich działalności,
 finansować dokonywanych przez prasę i instytucje niebankowe porównań ofert bankowych w celu zapewnienia wiarygodności i obiektywizmu
własnych ofert.
Przytoczone zasady pokazują, że etyka jest obszarem szczególnie ważnym
w bankach, gdyż są one postrzegane jako instytucje zaufania publicznego,
a więc te cechy mają dla nich pierwszorzędne znaczenie. W odniesieniu do działalności reklamowej można wyróżnić potencjalne kwestie etyczne w obrębie
poszczególnych instrumentów28:
 decyzje związane z produktem – dotyczą polityki wprowadzania
i wycofywania produktów,
 decyzje związane z działaniami promocyjnymi – stosowanie reklamy
niezgodnej z przepisami prawa i zasadami etycznymi,
27

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, rozdz. IV, Związek Banków Polskich 2001.
J. P. Peter, J. H. Donelly, A Preface to Marketing Management, Richard D. Irwin, Burr
Ridge 2000; W. M. Pride, O. C. Ferrell, Marketing: Concepts and Strategies, Houghton Mifflin
2010; Ph. Kotler, G. Armstrong, I. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002.
28
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 decyzje cenowe – dotyczą zbyt wysokich cen produktów,
 decyzje związane z działaniami dystrybucyjnymi – dotyczą sposobów
docierania z produktami do klientów.
W przypadku działalności reklamowej banków kwestie etyczne występują
szczególnie często w dwóch obszarach: promocji i cenie, co związane jest
z oparciem reklam na zasadzie przekonywania, czyli nakłaniania konsumenta do
podjęcia określonego działania lub przyjęcia określonego poglądu. Należy przy
tym wskazać, że dyskusyjne etycznie jest zarówno samo wywieranie wpływu na
odbiorcę, jak i jego forma i użyte do tego celu narzędzia. Takie podejście należy
potraktować jako manipulację klientem, zaś jej rozmiar jest uzależniony od samego celu komunikatu (można mówić o szkodliwym oddziaływaniu reklamy,
często niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, bądź też oddziaływaniem na decyzje konsumenta, ale w granicach określonych zasadami prawa
i etyki).
U podstaw skuteczności reklam bankowych znajdują się potrzeby konsumentów, rozumiane jako „poczucie braku czegoś wynikające z dostrzegania
różnicy między istniejącym stanem rzeczy a stanem pożądanym”29 i motywujące
go do określonego zachowania30. Zatem skuteczność komunikatów jest tym
wyższa, im bardziej podkreśli różnicę pomiędzy stanem pożądanym a stanem
rzeczywistym. Należy przy tym wskazać, że stopień oddziaływania reklamy na
decyzje zakupowe klientów jest uwarunkowany szeregiem czynników, zarówno
zewnętrznych (socjologiczne, kulturowe, demograficzne, ekonomiczne i związane z użytymi przez podmiot instrumentami marketingowymi i poziomem ich
perswazyjności), jak i wewnętrznych (związanych z osobowością człowieka)31.
Oddziaływanie na decyzje konsumentów jest realizowane przy wykorzystaniu technik perswazji, których celem jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy, budowanie odpowiedniego nastawienia emocjonalnego, tworzenie zaufania do treści
przekazu oraz zwiększanie zaangażowania konsumenta w odbiór przekazu32.
4. NIEETYCZNE ASPEKTY REKLAM BANKOWYCH

Zagadnienie nieetycznych aspektów reklam bankowych należy rozważać
w kontekście występowania deficytów etycznych (wszelkie naruszenia zasad
etycznych przez reklamy bankowe), powodujących negatywne konsekwencje
w ludzkiej świadomości. Istotnym problemem jest określenie poziomu etyczności działań, przy czym stosunkowo prosto odróżnić reklamy etyczne od nieetycznych, jednakże w przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z różnym
29

L. Grabski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 179.
A. Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, SGH, Warszawa 2011, s. 41.
31
R. Nowacki, Reklama, Difin, Warszawa 2005, s. 210.
32
A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, OnePress, Gliwice 2005, s. 14.
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poziomem przestrzegania zasad etycznych (zob. schemat 1). Podmioty, które
ograniczają się tylko do przestrzegania przepisów prawa, nie mogą być postrzegane tak samo jak podmioty, które dbają również o poszanowanie wartości
i tradycji społecznych.
Reklama etyczna w największym stopniu, zgodna z prawem
Reklama zgodna z prawem, zasadami etyki,
wartosciami i tradycjami społecznymi

Reklama zwyczajowo etyczna, zgodna z prawem
Reklama zbudowana zgodnie z przepisami prawa, zachowane standardy
etyczne (zwyczajowo przestrzegane przez inne podmioty w branży)

Reklama w niewielkim stopniu etyczna, na granicy prawa
Reklama zachowuje minimum etyczne ze względu
na spełnienie wymogów prawnych

Reklama nieetyczna, niezgodna z prawem
Reklama niezgodna z przepisami prawa,
automatycznie zakwalifikowana jako nieetyczna
Schemat 1. Poziomy etyczności reklam
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Hollensen, Marketing Management.
A Relationship Approach, FT Prentice Hall, Harlow 2003, s. 712.

Kontynuując rozważania na temat etyczności reklam należy wskazać, że ich
emisja jest regulowana przez prawo, w szczególności przez:
 Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy33, przygotowanego na podstawie Międzynarodowego Kodeksu Etycznego Reklamy. Jego podstawowe zasady odnoszą się do:
 zgodnej z prawem i normami obyczajowymi, uczciwej i zgodnej z prawdą działalności reklamowej,
 przygotowanej z należytym poczuciem odpowiedzialności i przestrzegającej ogólnie przyjętych i uznawanych reguł uczciwej konkurencji reklamy,
 nie podważania społecznego zaufania do działalności reklamowej.

33

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA), http://iaa.org.pl/o-reklamie/kodeksy/kodeks-postepowania-w-dziedzinie-reklamy.html [dostęp: 30.11.2015].
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 Zasady Etyki w Reklamie Politycznej34 – zasady zabraniają m.in. używania treści naruszających normy obyczajowe, nadużywania zaufania odbiorcy
i wyników badań, zachęcania do przemocy i dyskryminacji, a także dyskredytowania innych polityków, firm czy ugrupowań politycznych.
 Kodeks Etyki Reklamy35, zawierający zbiór zasad etycznych i dobrych
obyczajów, które powinny być przestrzegane w reklamach.
 Kodeks Dobrych Praktyk Członków Stowarzyszenia Agencji Reklamowych (SAR) przyjęty przez członków tej organizacji w 2005 r.
 Deklaracja Przeciwdziałania Ukrytej Reklamie podpisana przez Izbę
Wydawców Prasy, PKPP Lewiatan, Polskie Radio SA, Polskie Stowarzyszenie
Public Relations, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich, Syndykat Dziennikarzy Polskich, Związek Firm Public
Relations, Telewizję Polską SA, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
oraz Związek Zawodowy Dziennikarzy Radia i Telewizji.
Z punktu widzenia etyki oraz wpływu reklam na decyzje klientów za najważniejszą regulację należy uznać Ustawę z dnia 16 stycznia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W świetle tego prawa zakazane są następujące rodzaje przekazów36:
 sprzeczne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz uchybiające
godności człowieka,
 wprowadzające konsumenta w błąd, oddziałując w ten sposób na decyzje
klientów, do których w szczególności należą:
 reklamy kłamliwe – zawierające fałszywe informacje,
 reklamy oszukańcze – dwuznaczność przekazu jest konsekwencją tendencyjnego przedstawiania produktów,
 reklamy niepełne – pomijające ważne informacje o produkcie,
 reklamy naśladownicze – będące kopią innych reklam,
 oczywiste – podkreślające cechy charakterystyczne danego produktu,
 przesadne – nadmiernie eksponujące cechy produktu,
 naruszające cudze oznaczenie handlowe – wykorzystujące w komunikacie cechy wyróżniające na rynku inny podmiot,
 nierzeczowe – bazujące wyłącznie na uczuciach i emocjach odbiorcy
komunikatu,
 ukryte – podświadomie sugerujące zakup określonego produktu,

34
Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA), http://iaa.org.pl/o-reklamie/kodeksy/zasady-etyki-w-reklamie-politycznej.html [dostęp: 30.11.2015].
35
Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA), http://iaa.org.pl/o-reklamie/kodeksy/dobrowolny-kodeks-postepowania-w-zakresie-reklamy-i-promocji-piwa.html [dostęp: 30.11.2015].
36
Ustawa z dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU 1993, nr 47
poz. 211, ze zm.
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 uciążliwe – naruszające prywatność konsumenta,
 porównawcze – zawierające porównanie produktów i umożliwiające
w ten sposób identyfikację konkurenta.
Z punktu widzenia etyki przestrzeganie wyłącznie prawa jest niewystarczające, konieczne jest także przestrzeganie zasad etycznych. W Kodeksie Etyki
Bankowej oraz Kodeksie Etyki Reklamy można znaleźć zalecenie, zgodnie z którym reklama „powinna być rzetelna, nie może wprowadzać w błąd oraz cechować się poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad
uczciwego obrotu oraz dobrych obyczajów”37. Stąd też można powiedzieć, że
Kodeks Etyki Bankowej i Kodeks Etyki Reklamy stanowią najważniejszy wyznacznik zgodności reklam z zasadami etyki i dobrymi obyczajami.
Co istotne, najbardziej dyskusyjnym obszarem reklam jest ich wykorzystanie do manipulowania uczuciami, emocjami i zachowaniami nabywców, w wyniku zastosowania następujących zabiegów:
 wykorzystania w określonym celu wizerunku człowieka, przekazującego
informacje o produkcie lub usłudze i zachęcające do jego zakupu, np. wizerunek
kobiety jako gospodyni domowej, businesswoman, obiektu pożądania, gwiazdy,
a wizerunku mężczyzny jako eksperta w danej dziedzinie, głowy rodziny, macho
lub gwiazdora znanego z życia publicznego38,
 wykorzystania stereotypów, m.in. kobiety jako obiektu seksualnego, osoby
rozrzutnej, a mężczyzny jako człowieka zarozumiałego lub nieporadnego39,
 zastosowania prowokacji (np. użycie motywu śmierci, symboli religijnych i wizerunku znanych osób)40,
 odwołania do emocji (np. radość, satysfakcja, duma, szczęście, lęk, zdenerwowanie)41,
 kreowania potrzeby poprzez ich wizualizację42,
 odwołania się do nieomylności ogółu społeczeństwa43.
Konsumenci mają prawo złożyć skargę do Komisji Etyki Reklamy, jeśli
uznają oni, ze dany komunikat jest sprzeczny z zasadami etyki. Na przestrzeni
lat 2007–2015 złożono 60 skarg na reklamy bankowe (w roku 2014 r. nie
37
Kodeks Etyki Reklamy, http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm [dostęp
26.02.2014]; Kodeks Etyki Bankowej, http://www.bph.pl/repo/bph/zasa-dy_dobrej_praktyki_bankowej.pdf [dostęp: 26.02.2014].
38
A. Kozłowska, Reklama. Techniki…, s. 370–399.
39
R. Nowacki, op. cit., s. 234–235.
40
N. K. Pope, K. E. Voges, M. R. Brown, The Effect of Provocation in the Form of Mild
Erotica on Attitude to the Ad and Corporate Image: Differences between Cause-Related
and Product-Based Advertising, „Journal of Advertising” 2004, Spring, s. 1.
41
A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, PWN, Warszawa 2004, s. 163.
42
Ph. G. Zimbardo, M. R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk
i S-ka, Poznań 2004, s. 215.
43
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011, s. 113–114.
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wniesiono żadnych zastrzeżeń), z czego 22 przekazy KER uznała za naruszające etykę. Co istotne, można zauważyć wzrost świadomości klientów, którzy na
przestrzeni lat w coraz większym zakresie składali zażalenia na komunikaty
banków (tab. 2).
Tabela 2. Zestawienie liczby skarg wniesionych przez konsumentów do Komisji Etyki Reklamy
na przekazy reklamowe banków w latach 2007–2015 oraz decyzje KER
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015

Liczba skarg
2
7
7
5
5
9
14
11

Decyzje komisji etyki reklamy
Oddalone
Podtrzymane
2
0
6
1
3
4
4
1
3
2
4
5
7
7
9
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.radareklamy.pl/uchwaly
[dostęp: 30.11.2015].

Tabela 3 przedstawia zestawienie skarg wniesionych przez konsumentów do
Komisji Etyki Reklamy na przekazy reklamowe poszczególnych banków oraz
decyzje KER. Jak można zauważyć, w latach 2007–2015 najwięcej skarg do
Komisji Etyki Reklamy wpłynęło w sprawie reklam banków: mBank SA (9)
i Alior Bank SA (8), jednakże korygując tę liczbę o decyzje oddalające, to najgorzej w klasyfikacji wypada Sygma Banque Société Anonyme SA (6) i Alior
Bank SA (4).
Najwięcej skarg konsumentów wniesionych do Komisji Etyki Reklamy
w latach 2007–2015 dotyczyła wprowadzania w błąd (22), faktu, że reklama nie
była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami (21) oraz tego, że komunikat nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych (19) – tab. 4.
Analizując dane zawarte w tab. 5 można zauważyć, że najwięcej skarg
wniesionych do Komisji Etyki Reklamy w latach 2007–2015 dotyczyło reklam
telewizyjnych (28) i internetowych (14) banków. W badanym okresie konsumenci nie podważali etyczności reklam prasowych, kinowych i pocztowych.
Najwięcej skarg konsumentów wniesionych do Komisji Etyki Reklamy
w latach 2007–2015 dotyczyło kredytów (13) i kont osobistych (12), zaś najmniej kont emerytalnych (2) – tab. 6. Zaobserwowane zjawisko ma związek
z faktem, ze najwięcej emitowanych reklam dotyczy właśnie tych produktów
jako sposobów zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa.
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Tabela 3. Zestawienie liczby skarg wniesionych przez konsumentów do Komisji Etyki Reklamy
na przekazy reklamowe poszczególnych banków w latach 2007–2015 oraz decyzje KER
Decyzje komisji etyki reklamy
Bank
Lata
Liczba skarg
Oddalone
Podtrzymane
2007
1
1
0
2011
1
1
0
BZ WBK SA
2013
1
1
0
2015
1
1
0
2007
1
1
0
Idea Bank SA
2012
2
0
2
2013
2
2
0
2008
2
1
1
2009
1
1
0
ING Bank Śląski SA
2010
2
1
1
2012
1
1
0
2013
1
0
1
2008
2
2
0
2010
2
2
0
2011
1
0
1
mBank SA
(dawniej BRE Bank SA)
2012
2
0
2
2013
1
1
0
2015
1
1
0
2008
2
2
0
EFG Eurobank Ergasis SA
2009
1
1
2008
1
1
0
Bank BPH SA
2009
1
1
0
2014
1
1
0
2009
2
0
2
2011
1
0
1
Alior Bank SA
2012
2
1
1
2013
2
2
0
2015
1
1
0
Dominet Bank SA
2009
1
0
1
2009
1
0
1
Getin Noble Bank SA
2012
1
1
0
(wcześniej Getin Bank SA)
2015
1
1
0
Bank Pocztowy SA
2010
1
1
0
PKO BP SA
2013
2
2
0
2012
2
2
0
BNP Paribas
Bank Polska SA
2015
3
3
0
Sygma Banque Société
2013
6
0
6
Anonyme SA
Deutsche Bank Polska SA
2015
2
0
2
Bank BGŻ SA
2015
1
1
0
Źródło: jak do tab. 2.

Rok

2007
2008
4
2009
3
2010
5
2011
3
2012
4
2013
5
2015
5
SUMA
28
Źródło: jak do tab. 2.

1
3

3
7

6

1

0
1

3
6
3
14
1
1

2

2

0
2
19

1
6
Reklama
pocztowa

1

Reklama
zewnętrzna

3
2

Reklama
kinowa

3
3
7
3
5
21

Reklama
internetowa

1
2
9
5
22

Reklama
prasowa

2007
2
2008
2009
1
2010
2011
2012
2013
6
2015
5
SUMA
14
Źródło: jak do tab. 2.

Reklama
radiowa

Reklama
telewizyjna

Rok
Wizerunek płci w
reklamie/naruszanie godności
kobiet/reklamy powielające
negatywne stereotypy

Reklama nie mieści się w ramach
przyjętych norm etycznych

Reklama zawiera elementy, które
zachęcają do aktów przemocy

Posługiwanie się uczuciem
strachu

Reklama zawiera treści
dyskryminujące, w szczególności
ze względu na rasę, przekonania
religijne, płeć lub narodowość

Reklama nie była prowadzona
w poczuciu odpowiedzialności
społecznej oraz zgodnie z
dobrymi obyczajami

Wprowadzanie w błąd

Nadużywania zaufania odbiorcy,
jego braku doświadczenia
lub wiedzy
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Tabela 4. Zestawienie kategorii skarg wniesionych przez konsumentów do Komisji Etyki Reklamy
na przekazy reklamowe banków w latach 2007–2015
Zarzut

2

1
4

4
5
4

1

5

Tabela 5. Zestawienie skarg wniesionych przez konsumentów do Komisji Etyki Reklamy
na przekazy reklamowe banków w latach 2007–2015 według rodzaju nośnika
(bez uwzględnienia w ogólnej liczbie skarg odwołań od uchwał)

Liczba skarg

1
2

2
1

0

Marika Świeszczak

198

Tabela 6. Zestawienie skarg wniesionych przez konsumentów do Komisji Etyki Reklamy
na przekazy reklamowe banków w latach 2007–2015 według przedmiotu skargi
(bez uwzględnienia w ogólnej liczbie skarg odwołań od uchwał)

2007
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
2013
4
2015
5
SUMA
13
Źródło: jak do tab. 2.

2
4
2

2
1
1

3
1
1
6

6

5

2
2
1
2
2
1
2
12

4
1
5

1
1
1
1
4

Konto
emerytalne

Pożyczki

Karty

Konta
osobiste

Ubezpieczenia

Lokaty

Usługi
bankowe

Rok

Kredyt

Liczba skarg

2

2

PODSUMOWANIE

Banki są zobligowane do prowadzenia działalności (w tym także reklamowej) w granicach określonych przepisami prawa, ale również zasadami etyki,
zawartymi w licznych kodeksach i ustawach. Instytucje finansowe mają do wyboru różne nośniki komunikatów reklamowych, zaś ich decyzje zdeterminowane
są wieloma czynnikami, m.in. atrakcyjnością przekazu, zasięgiem odbioru czy
kosztem emisji. Należy przy tym wskazać, że generalnie rośnie świadomość
w zakresie etyki nie tylko banków, które podejmują szereg działań w tym obszarze, ale również klientów.
Kolejnym istotnym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest to, że wybór
nośników reklam o największym zasięgu działania (jak Internet i telewizja) wiąże się z dotarciem do dużej liczby odbiorców, ale również ryzykiem wzbudzania
u nich wątpliwości w zakresie przestrzegania zasad etyki. Co istotne, konsumenci dostrzegają różne aspekty, w których wystąpiły lub mogły wystąpić deficyty
etyczne, przy czym najwięcej skarg dotyczyło produktów bankowych związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb konsumentów– kredytów i kont
osobistych. Optymizm budzi fakt, że do Komisji Etyki Reklamy nie zgłoszono
zastrzeżeń co do etyczności reklam wielu banków, np. Pekao SA, Millennium SA
czy też Raiffeisen Bank Polska SA, a co do wielu (np. Bank Pocztowy SA czy
PKO BP SA) nie wnoszono skarg od dłuższego czasu, co może świadczyć
o wysiłkach podejmowanych przez instytucje finansowe w zakresie przestrzegania w coraz większym stopniu zasad etycznych.
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BANKS’ ADVERTS AND THEIR CONTEXT OF ETHICS
Abstract: Banks in their advertising must comply with the law and ethical principles.
The prevalence of ethics’ deficits in advertising is an issue of particular importance, since affects
the positive image of banks and trust them.
The aim of this paper is to place advertising in the context of ethical banking. as well as
verification of ethical deficits in banks advertising activities on the basis of consumer complaints
about the advertising of certain products of individual banks to the Committee of Advertising
Ethics in the years 2007–2015.
Keywords: bank advertising, Committee of Advertising Ethics, ethics, media advertising.
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Joanna Stawska*
ETYKA NA RYNKU USŁUG DORADZTWA
I POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest ustalenie znaczenia postępowania instytucji doradztwa i pośrednictwa finansowego zgodnie z zasadami etyki na rynku usług finansowych. Problem badawczy dotyczy postępowania zgodnie z zasadami etyki na rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego. Do osiągnięcia postawionego celu zastosowano głównie metodę analizy literatury przedmiotu, danych prezentowanych przez organizacje doradców finansowych oraz analizę
aktów prawnych. Opracowanie składa się z trzech części: w pierwszej skupiono uwagę na znaczeniu etyki na rynku usług finansowych, w drugiej przedstawiono instytucje doradztwa i pośrednictwa finansowego na rynku usług finansowych (z wyłączeniem banków oraz ubezpieczycieli), natomiast w części trzeciej zaprezentowano kodeksy etyki oraz instytucje je stosujące na rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego. W wyniku przeprowadzonych analiz zauważono, że postępowanie
zgodnie z zasadami etyki na rynku usług i doradztwa finansowego jest niezbędnym warunkiem
dalszego rozwoju i stabilności tego rynku.
Słowa kluczowe: doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, kodeks etyki.

WSTĘP

We współczesnej gospodarce wyraźnie widoczne jest występowanie ekonomicznej motywacji zachowań etycznych. Wynika to z tego, że bycie nieetycznym jest kosztowne a etyczne postępowanie wręcz generuje dodatkowe zyski 1.
Rynek doradztwa finansowego w Polsce to młody segment rynku, jednak
już znacznie rozbudowany. Zawód doradcy finansowego w Polsce jest często
postrzegany wyłącznie jako pośrednik finansowy. Pojawiają się jednak coraz
częściej opinie wskazujące na stopniową zmianę postrzegania zawodu doradcy
finansowego jako doradcy budującego długoterminowe relacje z klientami. Rynek doradztwa finansowego w Polsce jest zdecydowanie rozproszony, co utrudnia dokładne określenie liczby firm świadczących usługi doradztwa finansowego. Wynika to między innymi z rozdrobnienia i rozproszenia rynku. Stąd pomocne okazują się dane gromadzone przez organizacje zrzeszające doradców
finansowych. W Polsce funkcjonuje Związek Firm Doradztwa Finansowego
*

Dr Joanna Stawska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
A. Strzelecki, Moda na etykę. Współczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej
popularności, „Studia i Materiały” 2005, nr 1, s. 24–25.
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(ZFDF) jako główny organ zrzeszający firmy o tym profilu działalności2. Do
ZFDF należy obecnie dziesięć największych firm zajmujących się doradztwem
i pośrednictwem finansowym: Aspiro, Bankier, Doradcy 24 SA, Expander Advisors, FinPack, Gold Finance, Home Broker, Idea Expert, Notus Doradcy Finansowi, Open Finance3. Bankier.pl oraz „Wprost” opracowały raport pt. Rynek doradztwa finansowego w Polsce 2012, nad którym patronat objął Związek Firm Doradztwa Finansowego. W badaniu ankietowym uzyskano 2 281 wypełnionych ankiet.
Badanie to zostało przeprowadzone w okresie tzw. drugiej fazy kryzysu finansowego (kryzys długu finansów publicznych), co z pewnością miało wpływ na
udzielane odpowiedzi. Było to widoczne chociażby w słabym zaufaniu klientów
do instytucji finansowych i banków. Według tego raportu 14% ankietowanych nie
darzyło żadnym zaufaniem banków, firm ubezpieczeniowych czy Towarzystw
Emerytalnych, natomiast 72% respondentów miało ograniczone zaufanie do instytucji finansowych, a jedynie 13% pełne zaufanie4.
Istotna dla firm świadczących usługi doradztwa finansowego powinna być
również informacja wynikająca z raportu Rynek doradztwa finansowego w Polsce
2012, która wskazuje na to, że dla 67% respondentów ważne są zarówno zysk
i bezpieczeństwo , dla 16% ważniejszy jest zysk od bezpieczeństwa, a 18% badanych bezpieczeństwo stawia na pierwszym miejscu. Te informacje powinny być
ważne w kontekście współpracy firm doradztwa finansowego z klientami. Przedsiębiorstwa takie powinny funkcjonować w oparciu o przyjęte zasady etyki i odpowiedzialnej współpracy, powinny dbać o budowanie odpowiednich relacji
z klientami, koncentrując się na poziomie zaufania klientów do tych firm5.
Stąd celem niniejszego opracowania jest ustalenie znaczenia postępowania
instytucji doradztwa i pośrednictwa finansowego zgodnie z zasadami etyki na
rynku usług finansowych. W rozdziale wykorzystano analizę dostępnej literatury
przedmiotu, danych prezentowanych przez organizacje doradców finansowych,
Związek Firm Doradztwa Finansowego i analizę aktów prawnych.
1. ZNACZENIE ETYKI NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH

Etyka staje się coraz ważniejszym elementem działalności gospodarczej.
Według R. E. Freemana przestrzeganie wysokich standardów etycznych
w przedsiębiorstwie jest jednym ze źródeł jego przewagi konkurencyjnej,
2

Rynek doradztwa finansowego w Polsce 2012, Raport Bankier.pl i „Wprost”,
http://www.bankier.pl/static/att/90000/2492942_RaportRynekDoradztwaFinansowegowPolsce2012.pdf,
s. 10–14 [dostęp: 12.02.2016].
3
Związek Firm Doradztwa Finansowego, http://www.zwiazek-doradcow.org/index.php/czlonkowie-zfdf [dostęp 18.02.2016].
4
Rynek doradztwa…
5
Ibidem, s. 22.
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zwłaszcza w niepewnym otoczeniu (np. w dobie kryzysów finansowych)6.
W ekonomii kodeksy etyczne definiuje się jako dokumenty, drogowskazy moralne, zawierające określone zasady i reguły postępowania7. Inaczej ujmując,
etyka biznesu jest zastosowaniem ogólnych zasad etycznych do problemów
związanych z biznesem8. Uczestnicy życia gospodarczego zauważają, że etyczne
postępowanie staje się podstawą efektywnego funkcjonowania na rynku. Stąd
coraz większe zainteresowanie środowiska biznesu kodeksami etycznymi. Kodeksy etyczne to zbiory norm postępowania i wzorów zachowania podmiotów,
które działają w sferze biznesu9. Kodeksy etyczne stanowią element infrastruktury etycznej przedsiębiorstw z różnych branż ze wskazaniem sektora finansowego, gdzie kodeksy etyczne powinny być szczególnie obecne10. Za wzór dla kodeksów etycznych uważa się uchwaloną w 2002 r. w USA ustawę Sarbanes-Oxley Act, która nakładała obowiązek wdrażania procedur przejrzystego
i etycznego postępowania przez spółki giełdowe11.
Kodeksy etyczne mogą być oparte na międzynarodowych standardach postępowania w sferze działalności gospodarczej lub mogą określać etykę zawodową pewnej grupy branżowej. W tym miejscu warto wspomnieć o Manifeście
z Davos, który opracowano w 1973 r. podczas Europejskiego Sympozjum Zarządzania. W dokumencie tym podkreślono rolę odpowiedzialności, szczególnie
kadry kierowniczej, wobec interesariuszy i społeczeństwa oraz stwierdzono, że
rola biznesu nie polega tylko na przynoszeniu zysku12. Kolejny dokument zawierający zbiór reguł postępowania w obszarze działalności gospodarczej to Globalne Zasady Sullivana (The Global Sullivan Principles of Social Responsibility)
ogłoszone na zgromadzeniu ONZ w 1999 r. Zasady te promują znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierają ideę zrównoważonego rozwoju
oraz podkreślają prawa i godność pracowników13. Wśród międzynarodowych
inicjatyw postępowania zgodnie z zasadami etycznymi w środowisku gospodarczym są również tzw. Zasady Okrągłego Stołu z Caux (Caux Round Table Prin6

E. Freeman, Strategic Management:A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
J. Klimek, Etyka biznesu, Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa
2014, s. 213.
8
W. Gasparski, Europejskie standardy etyki biznesu, http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/
File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/WGasparskiEuropStandEtykiBiznesu.pdf [dostęp 22.02.2016].
9
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, WSPiZ, Warszawa 2007, s. 276.
10
M. Wiśniewska, Kodeks dobrej praktyki bankowej jako zbiór norm etycznych i ważny element kultury bankowego środowiska zawodowego. Etyka biznesu i etyka zawodowa, „Annales.
Etyka w Życiu Gospodarczym” 2003, vol. 6.
11
C. Lipiński, Etyka w bankowości – dylematy pracownika bankowego, „Annales. Etyka
w Życiu Gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 2, s. 88.
12
H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001,
s. 78–80.
13
The Global Sullivan Principles of Social Responsibility, http://www.thesullivanfoun-dation.org/
[dostęp: 19.02.2016].
7

Joanna Stawska

206

ciples for Business) powstałe w 1986 r. Oparte na japońskiej koncepcji życia
i pracy dla wspólnego dobra w taki sposób, by współpraca i wzajemna pomyślność współistniały z uczciwą konkurencją. Wśród zasad ogólnych w dokumencie wymienia się między innymi odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej, rozumiane poprzez dostarczanie na rynek produktów i usług, których
jakość odpowiada ich cenie14. Warto jeszcze wspomnieć o tzw. 10 zasadach
Global Compact, które skoncentrowane są na przestrzeganiu praw człowieka,
standardów pracy, przeciwdziałaniu korupcji czy promowaniu odpowiedzialności ekologicznej. Global Compact to międzynarodowa inicjatywa, która rekomenduje przestrzeganie kodeksu postępowania w świecie biznesu15.
Wśród kodeksów etycznych o charakterze ogólnym, adresowanych do
wszystkich przedstawicieli środowiska sfery gospodarczej, znajduje się Kodeks
etyki w działalności gospodarczej, który został opracowany przez Krajową Izbę
Gospodarczą w 1994 r.16
Jednym z elementów, na podstawie, którego można odróżnić prawdziwego
doradcę finansowego od podmiotu tylko tak się nazywającego jest wypełnianie
przez daną jednostkę zasad 4E (Ethics, Education, Examination, Experience).
Twórcą tych zasad jest CFP – Certified Financial Planner Board of Standards,
która powstała w 1985 r. w Waszyngtonie. Celem tej światowej organizacji jest
wprowadzanie i rozwijanie określonych standardów i zasad jako oznak najwyższej jakości w planowaniu finansowym. Organizacja ta skupia się na rozwijaniu
etycznych zachowań, kompetencji oraz standardów praktycznego działania
wśród doradców finansowych. Istotne znaczenie etyki na rynku usług finansowych jest widoczne chociażby w obowiązku przestrzegania przez doradców
finansowych zasady Ethics z 4E, która opiera się na dochowywaniu wierności
zasadom etycznym. Doradca w procesie certyfikacji wyraża zgodę na przestrzeganie kodeksu etycznego oraz profesjonalnej odpowiedzialności opracowanych
przez radę CFP. Doradcy finansowi zobowiązują się postępować zgodnie z wymaganiami kodeksu i praktyk CFP, wyrażają zgodę na etyczne działania w trakcie proponowania usług finansowych uwzględniając na pierwszym miejscu interes klienta. Postępowanie etyczne doradcy finansowego oznacza, że działa on
w sposób zintegrowany, oferując profesjonalne rozwiązania przede wszystkim
w nawiązaniu do potrzeb klienta17.
Znaczenie etyki na rynku usług finansowych systematycznie wzrasta, co
wynika z coraz większej świadomości uczestników życia gospodarczego, że
etyczne postępowanie wobec klienta lub kontrahenta zdecydowanie przynosi
więcej korzyści niż zachowanie nieetyczne.
14

http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=8 [dostęp 19.02.2016].
http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC [dostęp 19.02.2016].
16
I. D. Czechowska, Kodyfikacja standardów etycznych ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1(58), s. 102.
17
K. Waliszewski, Współpraca banków i doradców finansowych w Polsce – szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3(42), s. 142.
15
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2. INSTYTUCJE DORADZTWA I POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Doradztwo finansowe jest częścią systemu finansowego w Polsce. Jest ono
świadczone przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, które wspomagają decyzje
finansowe gospodarstw domowych na różnych etapach zarządzania finansami
osobistymi (kredytowania, zarządzania zadłużeniem, oszczędzania i inwestowania, ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego)18. Firma doradztwa finansowego to instytucja zajmująca się usługą pośrednictwa i doradztwa przy zakupie
produktów lokacyjnych, oszczędnościowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i innych, doradzając jednocześnie klientowi w wyborze struktury aktywów. Doradztwo finansowe obejmuje pomoc klientowi w wyborze najlepszej
dla niego oferty dostępnej na rynku w zakresie potrzeb klienta i jego możliwości
finansowych. Doradztwo finansowe oparte jest na długofalowych relacjach
z klientami. Działania doradców dotyczą oceny sytuacji finansowej, pomocy
w podjęciu decyzji finansowych, dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb
klienta i innych usług ułatwiających aktywne zarządzanie własnymi finansami19.
Według dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej pośrednictwa finansowego
doradca finansowy to niezależny, nie związany z konkretną instytucją finansową
profesjonalista. Jego rola polega na przekazywaniu klientom merytorycznej wiedzy na temat planowania ich finansów osobistych oraz ochrona ich majątku20.
W kontekście ochrony interesu klienta oraz działań na rzecz zadbania o bezpieczeństwo finansowe klienta doradca finansowy świadczy klientowi usługi na jak
najwyższym poziomie. Ponadto doradca powinien być niezależny i zobowiązany
do udzielania bezstronnych porad pobierając wynagrodzenie wyłącznie od swojego klienta. Zadaniem doradcy finansowego jest informowanie i uświadamianie
klienta o jego prawach wynikających z przepisów w zakresie ochrony konsumenta usług finansowych21. Zawód doradcy finansowego pojawił się pierwszy
raz w Stanach Zjednoczonych w 1976 r., a pierwszą firmą szkolącą i egzaminującą doradców finansowych była Financial Planning Standards Board (FPSB)
z siedzibą w Denver. Następnie od 1980 r. FPSB rozpoczęła ekspansję poza
granice USA, udzielając licencji na szkolenie, egzaminowanie i sporządzanie
osobistych planów finansowych w krajach o zbliżonym systemie finansowym
18

Ibidem, s. 140.
K. Waliszewski, Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, [w:] A. Janc (red.), Banki
i system bankowy w obliczu kryzysów finansowych, , „Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 155, s. 200.
20
K. Waliszewski, Współpraca…, s. 141.
21
K. Waliszewski, Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi)
z udziałem doradców finansowych – znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki, „Problemy Zarządzania” 2014, vol. 12, nr 4(48), t. 1: Współczesne wyzwania w bankowości i finansach,
s. 212.
19
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jak: Wielka Brytania czy Australia. W 1986 r. powołano w Wielkiej Brytanii
niezależną instytucję – Instytut Planowania Finansowego – zajmującą się planowaniem finansów osobistych. W Unii Europejskiej przyjęło się, że doradca
finansowy powinien przejść specjalistyczne szkolenia i zdać certyfikowany egzamin, a następnie co 2–3 lata zdawać testy sprawdzające jego kwalifikacje22.
Pośrednik kredytowy to firma, która pośredniczy między bankiem oraz
klientem w celu ustalenia warunków transakcji i podpisania umowy kredytowej.
Instytucja taka może współpracować z jednym bankiem lub wieloma, wtedy
w tym drugim przypadku mówimy o brokerach kredytowych. W rezultacie pośrednictwo finansowe dotyczy działalności instytucji polegającej na równoważeniu popytu na środki finansowe przez podmioty deficytowe z ich podażą podmiotów nadwyżkowych23.
Doradcy finansowi pełnią istotne funkcje, których wypełnianie wymaga od
nich rzetelności oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki.
Wśród tych funkcji wymienia się24:
1) przekazywanie klientowi rzetelnej wiedzy na temat dostępnych usług finansowych;
2) oferowanie klientowi doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów
finansowych, w tym:
 skoncentrowanie doradcy na potrzebach klienta, a nie produktach,
 przeprowadzanie indywidualnych analiz potrzeb klientów,
 dokonywanie oceny bieżącej sytuacji finansowej klienta,
 stałe monitorowanie sytuacji klienta oraz dostosowywanie do niej instrumentów finansowych,
 tworzenie długotrwałych relacji z klientem,
 prezentowanie różnych rozwiązań finansowych oraz tworzenie planów
finansowych (długookresowych),
 informowanie klientów o ryzykach związanych z danymi produktami.
3) pośredniczenie w transakcjach pomiędzy klientem a instytucją finansową,
która jest oferentem produktu finansowego;
4) wykonywanie czynności operacyjnych mających na celu sfinalizowanie
transakcji, czyli gromadzenie dokumentów dostarczonych przez klientów, pomoc w wypełnianiu wniosków przez klientów, udzielanie pomocy klientom
w dokonaniu formalności związanych z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego.
Rynek doradztwa i pośrednictwa finansowego stanowi istotny element rynku finansowego w Polsce. W celu podkreślenia znaczenia i skali działalności
22

K. Waliszewski, Współpraca…, s. 141.
K. Waliszewski, Nadzór…, s. 201.
24
A. Barembruch, Znaczenie doradztwa kredytowego w sprzedaży kredytów, [w:] E. Gostomski, M. Pemczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce. Podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 132.
23
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przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego przedstawiono wyniki badań GUS,
które obejmowały 140 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te
udzieliły ogółem w 2014 r. 5 317 tys. kredytów i pożyczek (o 22,9% więcej niż
w 2013 r.). Z kolei wartość udzielonych kredytów i pożyczek przez badane firmy w 2014 r. wzrosła o 11,7% (27 917 mln zł) w porównaniu do 2013 r.25
Tabela 1. Liczba i wartość udzielonych kredytów i pożyczek z udziałem podmiotów
pośrednictwa kredytowego w latach 2013–2014
Wyszczególnienie
Ogółem
Przedsiębiorstwa udzielające
pożyczek/kredytów we współpracy z bankami
Przedsiębiorstwa udzielające
pożyczek ze środków własnych
Przedsiębiorstwa udzielające
pożyczek ze środków własnych
i współpracujące z bankami

Liczba kredytów/pożyczek
w tys. szt.
2013
2014

Wartość kredytów/pożyczek
w mln zł
2013
2014

4 426

5 317

24 996

27 917

1 593

1 407

19 398

20 336

2 696

3 762

5 466

7 332

37

148

132

249

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.

Spośród 140 badanych przedsiębiorstw, 62 firmy zajmowały się pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środków własnych – jako jedynym rodzajem działalności, dla 45 podmiotów była to działalność dominująca,
z kolei dla 33 przedsiębiorstw – pośrednictwo kredytowe stanowiło działalność
uboczną26.
Za pośrednictwem firm doradztwa finansowego ZFDF udzielono kredytów
hipotecznych o łącznej wartości ponad 3,76 mld zł w II kwartale 2015 r. (o 14%
więcej niż w I kwartale 2015 r.). Świadczy to o znacznym stopniu zaangażowania firm pośrednictwa i doradztwa finansowego na rynku usług finansowych
w Polsce (tab. 2).
Doradcy dywersyfikują portfel swoich usług oferując również sprzedaż produktów inwestycyjnych. Obserwując dane dotyczące sprzedaży produktów inwestycyjnych członków ZFDF zauważamy, że łączna wartość sprzedaży tych
produktów w I kwartale 2015 r. wyniosła ponad 1,7 mld zł (tab. 3). Zatem firmy
doradztwa finansowego zajmują się nie tylko pośrednictwem w sprzedaży kredytów bankowych ale również sprzedażą produktów inwestycyjnych, które wymagają solidnego przygotowania ze strony doradcy finansowego.
25
26

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
Ibidem.
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Tabela 2. Wartość wypłaconych kredytów hipotecznych
sprzedanych przez członków ZFDF (w mln zł)
Lp.

Nazwa firmy
Open Finance
+ Home Broker
Expander

1
2
3

5

Aspiro
Notus Doradcy
Finansowi
Gold Finance

6

Doradcy24

4

Razem

IV kwartał 2014

I kwartał 2015

II kwartał 2015

1 275,00

1 259,00

1 352,00

990, 15

975,78

1 129,34

401,23

373,39

550,11

524,42

480,75

517,81

191,23

175,15

183,05

55,50

38,90

43,60

3 441,53

3 302,97

3 775,91

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego, http://www.zwiazek-doradcow.org/index.php/
czlonkowie-zfdf [dostęp: 18.02.2016].
Tabela 3. Wartość wypłaconych produktów inwestycyjnych
sprzedanych przez członków ZFDF (w mln zł)
Lp.

Nazwa firmy

2

Open Finance
+ Home Broker
Expander

3

Gold Finance

1

Razem

IV kwartał 2014

I kwartał 2015

II kwartał 2015

1 208,00

1 625,00

1 262,00

115,62

97,31

113,6

0,75

1,65

0,59

1 324,37

1 723,96

1 375,75

Źródło: jak do tab. 2.

Rynek usług doradztwa finansowego obejmuje wiele instytucji doradztwa
finansowego, wiele placówek i doradców pracujących w placówkach własnych
i partnerskich oraz znaczną wartość sprzedanych usług finansowych. W związku
z brakiem regulacji zewnętrznych branży doradców finansowych pojawiły się
organizacje samoregulujące zrzeszające instytucje doradców finansowych, jak
np. Związek Firm Doradztwa Finansowego27. Rynek doradztwa finansowego
w Polsce jest jednak w fazie inicjalnej głównie z tego względu, że zawód doradcy finansowego wprowadzony został dopiero w 2010 r., ponadto brak jest nadzoru organu państwowego na rynkiem doradztwa finansowego i wymogów licencjonowania doradców finansowych (dobrowolne certyfikacje według Standarów EFFP lub EFPA) oraz nie ma zakazu stosowania określenia doradcy finan-

27

K. Waliszewski, Współpraca…, s. 144.
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sowego dla osób fizycznych i podmiotów, które nie spełniają standardu zawodowego (przyjętego w 2013 r.)28.
Od 2002 r. działa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF), która funkcjonuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia
30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (DzU 1989, nr 35, poz. 195, ze zm.).
Izba jako organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca instytucje gospodarcze, współpracuje z ponad 12 tys. pośredników ubezpieczeniowych i finansowych. Ponadto od 2003 r. Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych
i Finansowych została członkiem Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych (BIPAR), która powstała w 1937 r. BIPAR ma siedzibę w Brukseli
i zrzesza 50 organizacji krajowych, które reprezentują ponad 250 tys. pośredników ubezpieczeniowych. Do istotnych osiągnięć BIPAR należy założenie i bycie członkiem Światowej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych (World
Federation of Insurance Intermediaries – WFII)29 która zrzesza 100 organizacji
z 80 krajów świata. Europejska Federacja Pośredników Ubezpieczeniowych jest
uznawana przez Komisję Europejską, a Światowa Federacja Pośredników Ubezpieczeniowych przez OECD, WTO czy IAIS30. Celem PIPUiF jest uczestnictwo
w tworzeniu aktów prawnych związanych z działalnością ubezpieczeniową
i finansową, reprezentowanie interesów środowiska, a także współpraca z instytucjami i organizacjami rynku finansowego i ubezpieczeniowego. Ponadto do
zadań Izby należy zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej i finansowej
w społeczeństwie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pośredników oraz
etyki zawodowej. Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
kieruje się zasadami Kodeksu Etyki31. W części trzeciej opracowania skupiono
uwagę właśnie na kodeksach etyki – a dokładnie przeanalizowano, które przedsiębiorstwa lub ich związki na rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego
stosują kodeks dobrych praktyk.
3. KODEKS ETYKI (DOBRYCH PRAKTYK) NA RYNKU DORADZTWA
I POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Na polskim rynku istnieje m.in. Związek Firm Doradztwa Finansowego32,
który powstał w 2008 r. i skupia firmy zajmujące się doradztwem i pośrednictwem finansowym. Zawód doradcy, ze względu na dobro i potrzeby klienta,
28

Polski rynek doradztwa finansowego na tle największych rynków europejskich, http://gf24.pl/
polski-rynek-doradztwa-finansowego-na-tle-najwiekszych-rynkow-europejskich/ [dostęp: 25.02.2016].
29
http://www.bipar.eu/ [dostęp: 01.02.2016].
30
http://www.posrednicy.org.pl/statut [dostęp: 12.02.2016] .
31
http://www.posrednicy.org.pl/kodeks-etyki [dostęp: 01.02.2016].
32
Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, DzU 1991, nr 55,
poz. 235, ze zm.

Joanna Stawska

212

powinien stać się zawodem godnym zaufania publicznego, dlatego ZFDF wypracował wspólny standard pracy doradców finansowych. Podjęto również
uchwałę o działaniu według Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego,
który uzyskał rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podkreślając tym samym wagę regulacji i ograniczeń, jakie uczestnicy rynku finansowego
dobrowolnie nakładają na siebie, z uwzględnieniem mediacji, która umożliwia
realizację różnych interesów stron umów zawieranych na rynku finansowym.
W 2008 r. KNF zatwierdziła uchwałę nr 99/08 w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego przyjmując jednocześnie
rezultat prac instytucji i organizacji rynku finansowego nad Kanonem33. Przypisano w nim dużą rolę standardom etycznym jak i jakościowym z naciskiem na
opracowywanie i wdrażanie wspólnego standardu raportowania wyników sprzedażowych, jak również stworzenie kompendium wiedzy niezbędnej klientowi
w momencie podejmowania decyzji finansowych34. KNF oparła powyższe
uchwały na art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (DzU 2006, nr 157, poz. 1119, ze zm.).
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego ma zapewnić zrównoważony
rozwój i bezpieczeństwo rynku, którego podstawą jest etyczny wymiar działań
podmiotów finansowych. Kanon wskazuje podstawowe wartości i ideały etyczne, którymi powinny kierować się podmioty finansowe, oraz przy zachowaniu
tajemnicy zawodowej i handlowej powinny współdziałać w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego. Wśród wymienionych w Kanonie wartości wymienia się następujące zasady: uczciwość, staranność i kompetencje, godność i zaufanie, zasoby i procedury, relacje wewnętrzne, zapobieganie konfliktom interesów, informacje od klientów, ochrona informacji o klientach, informacje dla klientów, profilowanie usług, rzetelna reklama, reklamacje
klientów, stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja, rozstrzyganie sporów wzajemnych, działania dla rozwoju rynku, stosowanie Kanonu35. Istotną inicjatywą
jest przyjęcie przez Związek Firm Doradztwa Finansowego i Związek Banków
Polskich w 2014 r. Rekomendacji dobrych praktyk dla Doradców kredytowych.
Kredyty hipoteczne36, co stanowi ważny krok w kierunku usystematyzowania
zasad stosowanych przez doradców kredytowych.

33

Uchwała nr 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie
rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.
34
Statut Związku Firm Doradztwa Finansowego, Związek Firm Doradztwa Finansowego,
http://www. zwiazek-doradcow.org [dostęp: 01.02.2016].
35
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, http://www.zwiazekdora-dcow.org/userfiles/
kanon_dobrych_praktyk.pdf [dostęp: 11.02.2016].
36
Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych. Kredyty hipoteczne,
http://www.zwiazek-doradcow.org/userfiles/xpages/files/Rekomendacja_dobrych_praktyk_dla_Doradcow_kredytowych.pdf [dostęp: 20.02.2016].
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Ponadto istnieje Kodeks Etyki Dla Przedsiębiorców, który jest rekomendowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Kodeks ten został opracowany przez
Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” na
podstawie dokumentów Institute of Business Ethics z Londynu. Kodeks ten reguluje kwestie podstawowych wartości etycznych opartych na uczciwości
i rzetelności w działalności gospodarczej. W Kodeksie podkreśla się, że warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i jego sukcesu jest
uczciwość, a największą wartością firmy jest jej dobra reputacja wśród klientów
i zaufanie do niej37.
W 1999 r. powstała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF)
w Polsce – Związek Pracodawców, która zrzesza kluczowe przedsiębiorstwa
z rynku finansowego, są wśród nich: banki, doradcy i pośrednicy finansowi,
przedsiębiorstwa pożyczkowe. KPF opracował Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w KPF w Polsce. Kodeks ten reguluje między innymi:
zasady dobrych praktyk sprzedaży produktów kredytowych; zasady dobrych
praktyk windykacyjnych; zasady dobrych praktyk w biurach informacji gospodarczej; zasady dobrych praktyk funduszy hipotecznych oraz zasady dobrych
praktyk pośrednictwa finansowego. W księdze szóstej dotyczącej zasad dobrych
praktyk pośrednictwa finansowego oprócz wartości podstawowych jak: odpowiedzialna komunikacja, doskonalenie wiedzy i kompetencji, wiedzy eksperckiej i bezpieczeństwa, informowania klientów i uczciwej konkurencji uregulowano kwestie związane z odpowiedzialnym pośrednictwem finansowym. Ponadto wskazano na stosowanie dobrych praktyk w zakresie informowania klientów,
reklamy, uczciwej współpracy i etycznej konkurencji, współpracy pośredników
z instytucjami finansowymi oraz reklamacji klientów38. Na straży przestrzegania
Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone przedsiębiorstwa stoi Komisja Etyki
powołana w 2005 r. przez KPF39. Kontrola zgodności procedur stosowanych
przez przedsiębiorstwo finansowe z Zasadami Dobrych Praktyk odbywa się raz
w roku poprzez tzw. audyt wewnętrzny (uregulowany przez dokument Zasad
Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w KPF)40.
KPF przystąpiła do Eurofinas (European Federation of Finance House
Associations), która reprezentuje instytucje związane z udzielaniem kredytów
konsumenckich na forum europejskim. Eurofinas został powołany w 1963 r.
natomiast Polska przystąpiła niego w 2006 r. Eurofinans reprezentuje 17 orga37
Kodeks etyki dla przedsiębiorców, http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html
[dostęp: 20.02.2016].
38
Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, czerwiec 2015, s. 1–51.
39
Regulamin Pracy Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
– Związku Pracodawców, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Warszawa, 2014,
s. 1–11.
40
Zasady…, s. 1–51.
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nizacji członkowskich z 17 państw (w tym m.in. Belgia, Niemcy, Irlandia,
Włochy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i inne), jest również partnerem
instytucji europejskich jak: Parlament Europejski, Komisja Europejska czy
Rada UE41. Eurofinas opracowała dokument pt. National codes of conduct for
consumer lending opisujący zasady odpowiedzialnego pożyczania, jakimi kierują narodowe organizacje członkowskie, w tym KPF42.
W Polsce funkcjonuje również Związek Niezależnych Doradców Finansowych (ZNDF)43, który jest organizacją skupiającą osoby fizyczne i prawne zajmujące się doradztwem i sprzedażą produktów finansowych (w tym głównie
produktów kredytowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych). ZNDF jako
stowarzyszenie obliguje swoich członków do przestrzegania Kodeksu Niezależnego Doradcy Finansowego. Wśród zasad ogólnych Kodeksu ZNDF wymieniono: obiektywne doradztwo, standardy kwalifikacji, rzetelność w obsłudze, poufność, postawa wobec innych doradców finansowych, upowszechnianie zasad
etyki zawodowej44.
Należy wspomnieć również o pozarządowej organizacji European Financial Planning Association (EFPA) posiadającej zaakceptowane przez branżę
standardy zawodowe, edukacyjne, egzaminacyjne i etyczne dla doradców
i ekspertów planowania finansowego. EFPA działa od 2000 r., a obecnie jest
reprezentowana w 12 krajach Unii Europejskiej, takich jak: Austria, Belgia,
Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Polska, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W Polsce EFPA reprezentowana jest przez
Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska 45.
EFPA rekomenduje upowszechnianie i stosowanie Europejskiego Kodeksu
Etyki. Kodeks Etyki Europejskiego Stowarzyszenia Planowania Finansowego
EFPA składa się z zasad przewodnich, które stanowią podstawowe zachowania
etyczne doradców finansowych oraz z zasad podstawowych, które określają
rekomendacje dla organizacji krajowych w obszarze interpretacji oraz implementacji każdej z zasad przewodnich. Komitet Etyki organizacji krajowej dysponuje prawem zawieszenia lub odebrania certyfikatu EFPA w przypadku
naruszenia Kodeksu Etyki. Wśród zasad podstawowych Kodeksu Etyki EFPA
wymienia się: orientację na klienta, najwyższe standardy – rzetelności, prawości i uczciwości, niezależność i obiektywizm, kompetencje zawodowe, wymaganej wiedzy w zakresie compliance (czyli aktualnych przepisów, regulacji,
41

Eurofinas, http://www.eurofinas.org/index.php?page=about-us [dostęp: 14.02.2016].
National Codes of Conduct for Consumer Lending, Eurofinas, http://www.eurofinas.org/uploads/documents/reports/CodesConduct.pdf [dostęp: 14.02.2016].
43
Związek Niezależnych Doradców Finansowych, http://www.zndf.pl/o-zwiazku [dostęp:
14.02.2016].
44
Kodeks Związku Niezależnych Doradców Finansowych, http://www.zndf.pl/kodeks-zndf
[dostęp: 14.02.2016].
45
EFPA, http://www.efpa.pl/artykuly.php?id=efpaeuropa [dostęp: 14.02.2016].
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zasad oraz kodeksów etyki), rzetelną podstawę i uczciwą prezentację, zapobieganie i ujawnianie konfliktów interesów, właściwe wykorzystanie certyfikatów
EFPA46.
Inną instytucją zrzeszającą doradców i pośredników finansowych jest Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska), która jest organizacją akredytowaną w ramach FECIF (Fédération Européenne des Conseils
et Intermédiares Financiers ) – The European Federation of Financial Advisors
and Intermediares (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych47). EFFP Polska jest organizacją pożytku publicznego (od 2013 r.), która
istnieje od 2007 r. działając na rzecz zwiększania bezpieczeństwa finansowego
konsumentów oraz upowszechniania wizerunku uczciwego, kierującego się zasadami etycznymi doradcy finansowego. EFFP Polska przeprowadza 3-stopniową
certyfikację. Absolwenci otrzymują certyfikaty EFFP, czyli niezależnej europejskiej instytucji certyfikującej Doradców Finansowych, którzy zobowiązani są do
przestrzegania Zasad Etycznych European Federation of Financial Professionals48.
Warto w tym miejscu zauważyć obowiązek przestrzegania w Polsce od
kwietnia 2010 r. unijnej dyrektywy MiFID (Markets in Financial Instruments
Directive, 2004/39/EC49) dotyczącej rynków instrumentów finansowych, która
z założenia ma chronić klientów, m.in.: towarzystw funduszy inwestycyjnych,
banków, domów maklerskich oraz pośredników finansowych. Zgodnie z zaleceniami dyrektywy MiFID instytucje finansowe podczas sprzedaży swoich produktów mają obowiązek rzetelnego informowania klientów o ryzyku. Według
MiFID podmioty, które oferują usługi inwestycyjne zobowiązane są działać
w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Informacje dotyczące instrumentów finansowych przekazywane
klientom powinny być zrozumiałe, przejrzyste i przede wszystkim dostosowane
do profilu klienta, jak również powinny obejmować dane o ryzyku związanym
z danym instrumentem50. W 2014 r. wprowadzono nową dyrektywę MiFID II
(dyrektywa 2014/17/UE), która reguluje chociażby kwestie wynagradzania za
usługi doradztwa finansowego (w celu ograniczenia sugerowania klientom pro46

EFPA Polska, http://www.efpa.pl/artykuly3.php?id=kodeksetyki&men=efpapolska
[dostęp: 14.02.2016].
47
W 2007 r. powstało stowarzyszenie FECIF Polska z siedzibą w Poznaniu, działające jako
oddział Europejskiej Federacji Doradców I Pośredników Finansowych FECIF.
48
EFFP-European Federation of Financial Professionals, http://www.effp.pl/page/28.html
[dostęp: 14.02.2016].
49
MiFID tworzą następujące akty prawne: dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywa
nr 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006, która zmienia dyrektywę 2004/39/WE w sprawie niektórych terminów a także dyrektywa Komisji 2006/73/WE
z 10 sierpnia 2006 roku, która jest aktem wykonawczym do dyrektywy 2004/39/WE.
50
https://www.bgk.com.pl [dostęp: 19.02.2016].
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duktów o wysokich prowizjach dla doradców), ponadto zwiększa stabilność
i przejrzystość rynku finansowego oraz wprowadza ankietowanie klienta pod
kątem konstrukcji produktu i ryzyka51.

PODSUMOWANIE

Etyczne postępowanie uczestników rynku finansowego jest podstawą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa tego rynku. Znaczenie stosowania zasad
dobrych praktyk jest istotne w kontekście zwiększania przejrzystości rynku
i budowania wzajemnego zaufania pomiędzy jego uczestnikami. Rynek doradztwa i pośrednictwa finansowego to ważny element rynku finansowego jednak
wymagający regulacji. Stąd oparcie zasad funkcjonowania rynku doradztwa
i pośrednictwa finansowego na etycznych wartościach ujętych w kodeksach
etyki (kanonach dobrych praktyk) jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju
tego rynku. W opracowaniu przedstawiono instytucje doradztwa i pośrednictwa
finansowego, które przyjęły kodeks etyki. Ponadto wskazano na istotne znaczenie postępowania instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego na rynku
finansowym zgodnie z zasadami etyki. Tym samym zrealizowano cel niniejszego opracowania. Zasady dobrych praktyk powinny być aktualną i wymaganą
rekomendacją wobec codziennych praktyk biznesowych, szczególnie wśród
doradców i pośredników finansowych. Podsumowując ustalono, że postępowanie zgodnie z zasadami etyki na rynku usług i doradztwa finansowego jest niezbędnym warunkiem rozwoju i stabilności tego rynku, co stanowiło główny
problem badawczy opracowania.
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ETHICS ON THE MARKET OF ADVISORY SERVICES
AND FINANCIAL INTERMEDIATION
Abstract: The purpose of this paper is to present advisory institutions and financial
intermediaries that act according to the code of ethics and an indication of the importance of these
institutions to the financial services market. The research problem is to determine the importance
of following the rules of ethics advisory market and financial intermediation. To achieve this
objective were used: the method of the literature analysis, the data presented by the organizations,
financial advisors and analysis of legal acts. The paper consists of three parts: the first focuses on
the importance of ethics for the financial services market, the second shows the counseling
institutions and financial intermediaries on the financial services market, while the third part
presents the codes of ethics and the institutions applying them on the advisory market and
financial intermediation. It is worth noting that the market for advisory and financial
intermediation in Poland requires higher standards of services provided also by increasing
the role of ethical advice and financial intermediation.
Keywords: financial advising, financial intermediation, code of ethics.
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ETYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SEKTORA
UBEZPIECZEŃ WOBEC ZMIAN KLIMATYCZNYCH
I EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH

Streszczenie: Obserwowana zmiana klimatu i związane z nią ekstremalne zjawiska pogodowe są
przyczyną rosnących strat społecznych i gospodarczych na świecie. Stanowią również wyzwanie
dla sektora ubezpieczeniowego, który szacuje, że około 75% katastrof naturalnych o całkowitej
wartości około 100 mld USD rocznie jest związanych ze zjawiskami hydrometeorologicznymi.
Celem rozdziału jest omówienie głównych problemów funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego związanych ze wzrostem ryzyka katastrof naturalnych, identyfikacja nowych wyzwań,
przed jakimi stoi ten sektor oraz związanych z nimi kwestii etycznych. Najważniejsze etyczne wyzwania stanowią: wykluczenie niektórych osób i całych grup społecznych z systemu ubezpieczeniowego, brak możliwości ubezpieczenia na niektórych obszarach z powodu wzrostu ryzyka i etos
efektywności. Próba budowy mostu pomiędzy etyką a ekonomią w odniesieniu do sektora ubezpieczeń napotyka na poważne przeszkody związane z trudnościami w kalkulacji ryzyka z jednej strony
i jego pieniężną wyceną z drugiej. Kwestie etyczne pozostają na marginesie współczesnej dyskusji
na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń od ryzyk klimatycznych i pogodowych.
Słowa kluczowe: etyka, sektor ubezpieczeń, zmiana klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe.

WSTĘP

Obserwowane w ostatnich latach nasilenie się występowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych takich jak huragany, burze tropikalne, deszcze nawalne,
gradobicia, fale gorąca i fale mrozów, burze śnieżne, susze i powodzie, a także
często związanych z nimi zdarzeń takich jak pożary lasów i osunięcia się ziemi,
niebezpodstawnie kojarzone są ze zmianami klimatu. Pomimo braku pełnej
zgodności poglądów co do antropogenicznego pochodzenia globalnego ocieplenia, podmioty gospodarcze i społeczeństwa muszą coraz częściej stawić czoła
konsekwencjom obserwowanych zjawisk i zmianom jakie zachodzą w miejscu
ich życia i gospodarowania. Adaptacja do zmian klimatu obok działań infrastrukturalnych i organizacyjnych obejmuje także rozwój odpowiednich systemów przenoszenia ryzyka pogodowego.
Wycena i handel ryzykiem jest jedną z funkcji pełnionych przez globalny
system finansowy. W odniesieniu do ryzyka pogodowego istnieją dwa sposoby
*
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jego przenoszenia – ubezpieczenia i instrumenty pochodne, zwane derywatami
pogodowymi. W niniejszym rozdziale zajmiemy się wyłącznie sektorem ubezpieczeń. Celem rozważań jest identyfikacja wyzwań, przed jakimi stoi sektor
ubezpieczeń w związku ze wzrostem ryzyka wynikającego z występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz etyczne kwestie jego funkcjonowania.
Szacuje się, że od lat 1980. kwota odszkodowań wypłacanych z powodu katastrof wywołanych przez zjawiska pogodowe podwaja się co dekadę
(z uwzględnieniem inflacji)1. Nawet biorąc pod uwagę, że wyniki badań naukowych dotyczące przyszłych zmian klimatu są obarczone dużym stopniem niepewności, nie należy zupełnie ignorować możliwości sprawdzenia się niekorzystnych scenariuszy. Ocenia się, że około 3/4 katastrof naturalnych jest związane ze zjawiskami hydrometeorologicznymi. Przyrost liczby ludności narażonej
na występowanie groźnych w skutkach zjawisk pogodowych wymusza tworzenie strategii zarządzania ryzykiem katastroficznym. Zagrożenia dotyczą zarówno
zdrowia i życia ludzi, jak i stanu infrastruktury i majątku różnych podmiotów
gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, podmiotów komunalnych) oraz możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Na podstawie raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowej
Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz danych statystycznych publikowanych przez Munich Re dotyczących pochodzenia katastrof naturalnych na świecie, a zwłaszcza tych zdarzeń, które były efektem wystąpienia ekstremalnych
zjawisk pogodowych, podjęta zostanie próba identyfikacji wyzwań etycznych,
wobec których stoi sektor ubezpieczeniowy.
1. PRZEJAWY ZMIANY KLIMATU

Obserwowane od szeregu lat ocieplanie się klimatu jest przedmiotem ciągłych badań, a także dyskusji politycznych dotyczących z jednej strony podjęcia
współpracy na rzecz ochrony klimatu, a z drugiej rozwoju działań adaptacyjnych. Wynika to z faktu, że klimat jest jednym z najistotniejszych czynników
determinujących funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek, a jego zmiana
w różnym stopniu dotknie ziemskie ekosystemy, wpływając na możliwości gospodarowania na wielu obszarach. Klimat jest zjawiskiem złożonym, najczęściej
definiowanym jako całokształt stanów pogody właściwych dla danego obszaru
wraz z przeciętnym przebiegiem rocznego rytmu ich zmian w dłuższym okresie.
Pod wpływem obserwacji różnych zjawisk i obiektów w klimatologii zaczyna
obowiązywać paradygmat „zmiennego klimatu”2. Na kształtowanie się klimatu
1
E. Mills, The Greening of Insurance, „Science”, 14 December 2012, vol. 338(1425),
www.sciencemag.org [dostęp: 15.11.2015].
2
Botkin i in., Oblicza ziemi – zagrożenia i nadzieje, Raport The Smithonian Institution i National Geographic, 2001.
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mają wpływ liczne czynniki. Są to zjawiska zachodzące w atmosferze ziemskiej
związane z promieniowaniem słonecznym, bilansem energetycznym, obiegiem
wody i cyrkulacją powietrza oraz czynniki geograficzne takie jak: szerokość
geograficzna, wysokość nad poziomem morza, rzeźba terenu, charakter podłoża.
System klimatyczny obejmuje bowiem całość atmosfery, hydrosfery, biosfery
i geosfery i ich wzajemne oddziaływanie. Nie ulega wątpliwości, że obecnie
coraz bardziej intensywnie na te sfery oddziałuje także człowiek3. Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (Intergovermental Panel on Climate
Change – IPCC) uznał, że zmiana klimatu „jest to proces dotyczący jakichkolwiek zmian klimatu w czasie związanych zarówno ze zmianami naturalnymi, jak
i będącymi wynikiem działań człowieka”4.
Ze względu na złożoność ziemskiego ekosystemu i mnogość czynników
wpływających na klimat trudno precyzyjnie przewidzieć skutki zmian. Naukowcy są jednak zgodni, że w przypadku globalnego ocieplenia nastąpi:
 podniesienie poziomu wód mórz i oceanów wskutek zwiększania się objętości wody (ekspansja termiczna) i zwiększania się ilości wody przez topnienie
lodowców i lądolodów,
 zmiana stosunków wodnych i warunków upraw rolnych,
 przyspieszenie topnienia lodowców i lądolodów,
 przesuwanie się stref klimatycznych i stref upraw,
 częstsze występowanie katastrof i ekstremalnych zjawisk pogodowych,
pojawianie się częstych anomalii pogodowych (takich jak: grad, huragan, deszcze nawalne, długie okresy suszy),
 zmiana rozkładu opadów oraz ich intensywności,
 pustynnienie wielu obszarów,
 wymieranie niektórych zwierząt i roślin,
 zmniejszenie się zasobów wody pitnej5.
Wszystkie wymienione konsekwencje zmian klimatu pociągną za sobą wielorakie skutki dla ludności i gospodarek poszczególnych państw. Ich charakter
i skala będą wypadkową oddziaływania zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk
pogodowych oraz wrażliwości, podatności i adaptacyjności systemów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych na ich wpływ6.

3
J. Wybig, Współczesne zmiany klimatyczne – przesłanki wpływu czynników antropogenicznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
4
http://www.ipcc.ch/.
5
S. Liszka, S. Pasierb, Energetyka a zmiany klimatu, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008, s. 10–12
6
M. Burchard-Dziubińska, Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006,
s. 199–204.
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2. GOSPODARCZE I SPOŁECZNE KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Wpływ zmiany klimatu na poszczególne obszary jest i będzie bardzo
zróżnicowany ze względu na łączne oddziaływanie czynników przyrodniczych
i tych związanych z poziomem rozwoju i organizacji społeczeństw i gospodarek.
Generalnie społeczności w regionach słabo rozwiniętych pod względem gospodarczym są bardziej podatne na negatywne oddziaływania, a ich możliwości
adaptacyjne oceniane są jako niskie ze względu na brak zasobów finansowych
i technicznych. Podatność na negatywne czynniki jest znaczna ze względu na
ubóstwo, uzależnienie rolnictwa od opadów deszczu i częste susze lub powodzie. Powoduje to zagrożenie obniżeniem plonów zbóż, a to zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu. Dotyczy to w pierwszej kolejności ubogich krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Ich mieszkańcy właściwie pozostają bezbronni
wobec ekstremalnych zjawisk pogodowych ze względu na brak technicznych
środków przestrzegania i ochrony przed atakami żywiołów. Brak odpowiednich
systemów ubezpieczeń dodatkowo utrudnia przezwyciężenie negatywnych konsekwencji katastrof naturalnych. Regiony wysoko rozwinięte generalnie wykazują znacznie niższą podatność na zmiany klimatu i wyższą adaptacyjność do
nowych warunków wynikającą zarówno z możliwości finansowych, jak i technicznych. Jednak nawet w krajach wysoko rozwiniętych konsekwencje długotrwałych susz i coraz bardziej ograniczonego dostępu do wody zaczynają stanowić poważny problem rozwojowy i wyzwanie dla sektora ubezpieczeń. W ostatnich latach poważne problemy związane z niedostatkiem wody mają: Australia,
Hiszpania, Włochy, Grecja, Stany Zjednoczone – głównie stan Kalifornia.
W przypadku Kalifornii powstała nawet specjalna strona internetowa, na której
prowadzony jest monitoring trwającej już od czterech lat suszy7.
Ryzyko związane z klęskami żywiołowymi i klimatem ma znaczny wpływ
na gospodarkę, a także na bezpieczeństwo i dobrostan obywateli. Z uwagi na
fakt, że w ostatnich latach narażenie na klęski żywiołowe znacznie wzrosło
z powodu łącznego oddziaływania zmiany klimatu, presji demograficznej, gwałtownej i nieplanowanej urbanizacji, bardziej intensywnego użytkowania gruntów na zagrożonych obszarach, wprowadzania nowych elementów infrastruktury
technicznej, a także degradacji ekosystemów, konieczne jest prowadzenie dalszych obserwacji i badań, które pozwolą opracować metody ograniczania ryzyka
i adaptacji do nowych warunków. Wyniki tych badań są istotne z punktu widzenia możliwości kształtowania polityki rozwoju na danym obszarze. Mają
także znaczenie dla sektora ubezpieczeniowego, który musi skonfrontować się
z nową rzeczywistością w zakresie występowania ryzyka pogodowego8.
7

http://www.cadrought.com/drought-monitor/.
Plan działania z Hyogo na lata po 2015 r.: Zarządzanie ryzykiem w celu budowania odporności, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 8 kwiecień 2014, COM (2014) 0216 final.
8
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W jednym z najnowszych raportów będących efektem konferencji
zorganizowanej przez WHO w 2014 r. stwierdzono między innymi, że do
połowy bieżącego stulecia można się spodziewać dodatkowych 250 000 zgonów
rocznie wywołanych przez czynniki klimatyczne. Cytowany w tym raporcie
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) ocenia, że istnieją mocne
dowody na wystąpienienie zwiększonego ryzyka urazów, zachorowań i zgonów
z następujących powodów:
 udarów, zawałów serca i odwodnienia w okresach fal gorąca i pożarów,
 chorób przenoszonych drogą pokarmową z powodu braku dostępu do
czystej wody,
 chorób przenoszonych przez wektory,
 niedożywienia wynikajacego ze zmniejszonej produkcji żywności
w regionach biednych, często dotkniętych przez susze lub powodzie.
W raporcie zwraca się także uwagę na możliwość wystąpienia konfliktów
zbrojnych związanych z niedoborem niektórych zasobów, masowe przemieszczanie się ludności z terenów narażonych na zalanie (wybrzeża i estuaria rzek,
małe państwa wyspiarskie)9. Zasobem o kluczowym znaczeniu jest woda10.
3. KATASTROFICZNE RYZYKO POGODOWE W ŚWIETLE DANYCH
STATYSTYCZNYCH

Do ogólnej charakterystyki obserwowanych na świecie ekstremalnych zjawisk pogodowych i związanych z nimi ryzyk i konsekwencji społecznych, gospodarczych i dla sektora ubezpieczeń wykorzystane zostaną dane udostępnione
przez Munich Re11. Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München) jest obecnie największym na świecie
reasekuratorem grupy Ergo. Od 1880 r. grupa ta specjalizuje się w ocenie ryzyka. Jej klientami są w pierwszej kolejności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe
– blisko 6 tysięcy podmiotów w 150 krajach.
Na rynku ubezpieczeń rozróżnia się klęski żywiołowe i katastrofy naturalne.
Klęska żywiołowa zwana też kataklizmem jest to ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Do klęsk żywiołowych
zaliczamy:
9

Conference Report, Conference on Health and Climate Change, Word Health Organization,
27–29 August 2014, Geneva Switzerland, s. 6–7, http://www.who.int/globalchange/media-centre/
events/climate-health-conference/whoconference-onhealthandclimatechangefinalreport.pdf
[dostęp: 12.11.2015].
10
F. Sultana, A. Loftus, Prawo do wody w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej, PAH, Warszawa 2012.
11
http://www.munichre.com/touch/portal/en/homepage/default-engineering/index.html.
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 powodzie,
 susze,
 rozległe pożary terenu,
 trzęsienia ziemi,
 wybuchy wulkanów,
 tsunami,
 huragany i tornada,
 obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne,
 ekstremalne upały lub mrozy, szczególnie w dłuższym okresie,
 osuwiska ziemi,
 katastrofy kosmiczne – upadek meteorytu, eksplozja meteoru, wybuch
bliskiej supernowej.
Pojęcie klęski żywiołowej w znacznie większym stopniu odnosi się do
wpływu, jaki ona wywiera na człowieka niż na przyrodę. Z punktu widzenia
towarzystw ubezpieczeniowych ważne jest to, że klęski żywiołowe pociągają za
sobą znaczne straty materialne, a także stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Często pojęcie klęski żywiołowej stosuje się zamiennie z pojęciem katastrofy naturalnej. Warto jednak wspomnieć, że w polskim ustawodawstwie są te
pojęcia definiowane odrębnie. I tak w art. 3. 1. ustawy o stanie klęski żywiołowej ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) klęsce żywiołowej – to rozumie się przez to katastrofę naturalną lub
awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób,
mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem,
2) katastrofie naturalnej – to rozumie się przez to zdarzenie związane
z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie,
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu12.
W danych publikowanych przez Munich Re rozróżnia się:
 zdarzenia geofizyczne – obejmujące trzęsienia ziemi, tsunami i aktywność wulkaniczną,
 zdarzenia meteorologiczne – obejmujące różnego rodzaju burze (tropikalne, konwekcyjne, ekstra tropikalne i lokalne),
12

Ustawa z 18 czerwca 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, DzU 2002, nr 62, poz. 558.
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 zdarzenia hydrologiczne – obejmujące powodzie i osunięcia ziemi,
 zdarzenia klimatyczne – obejmujące ekstremalne temperatury, susze i pożary lasów.
W tab. 1 znajdują się dane z lata 2010–2014 dotyczące naturalnych zdarzeń
katastroficznych z podziałem na cztery kategorie: zdarzenia ogółem, liczba ofiar
śmiertelnych, wartość strat ogółem, wartość strat ubezpieczonych.

Ofiary
śmiertelne

Zdarzenie

Tabela 1. Katastrofy naturalne na świecie w latach 2010–2014

liczba ogółem
z. geofizyczne
z. meteorologiczne
z. klimatyczne
z. hydrologiczne
liczba ogółem
z. geofizyczne
z. meteorologiczne
z. klimatyczne
z. hydrologiczne

Straty ubezpieczone

Straty
całkowite

ogółem
z. geofizyczne
z. meteorologiczne
z. klimatyczne
z. hydrologiczne
ogółem
jako procent strat
całkowitych
z. geofizyczne
z. meteorologiczne
z. klimatyczne
z. hydrologiczne

2010

2011

2012

2013

2014

960
9%
40%
12%
39%
295 000
77%
1%
19%
3%
150 mld
USD
34%
29%
5%
32%
38 mld
USD

820
9%
37%
17%
37%
27 000
62%
11%
2%
25%
380mld
USD
61%
19%
3%
17%
105 mld
USD

905
7%
45%
12%
36%
9 600
7%
27%
18%
48%
170 mld
USD
12%
59%
16%
13%
70 mld
USD

890
10%
44%
9%
37%
20 500
5%
38%
8%
49%
135 mld
USD
7%
49%
7%
37%
35 mld
USD

980
8%
41%
9%
42%
7 700
11%
17%
6%
66%
110 mld
USD
7%
46%
20%
27%
31 mld
USD

25,3

27,6

41,1

25,9

28,1

35%
52%
4%
9%

47%
37%
3%
13%

3%
68%
28%
1%

<1%
71%
2%
27%

2%
69%
18%
11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.munichre.com/touch/natural-hazards/
en/natcatservice/annual-statistics/index.html [dostęp: 8.11.2015].

We wszystkich analizowanych latach wśród ogólnej liczby zdarzeń dominowały zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne. Ich udział nigdy nie spadł
poniżej 35%, a w latach 2012–2014 przekraczał 40% dla każdej z tych dwóch
kategorii (zob. wykres 1).
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Wykres 1. Katastrofy naturalne na świecie – zdarzenia ogółem w latach 2010–2014 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 1.

Lista trzech największych pod względem strat ogółem katastrof obejmuje
w kolejnych latach odpowiednio13:
 2010 r. – trzęsienie ziemi i tsunami w Chile, powódź w Pakistanie i trzęsienie ziemi na Haiti,
 2011 r. – trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, powódź w Tajlandii i trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii,
 2012 r. – huragan Sandy na terenie Karaibów i Ameryki Północnej, falę
upałów i suszę w Stanach Zjednoczonych i trzęsienie ziemi we Włoszech,
 2013 r. – powódź w Europie (Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Węgry,
Szwajcaria), tajfun Haiyan na Filipinach, w Wietnamie, Chinach i na Tajwanie,
trzęsienie ziemi w Chinach,
 2014 r. – cyklon Hudhud i fala sztormowa w Indiach, burze śnieżne
w Japonii, powódź w Indiach i Pakistanie.
Lista ta nie pokrywa się z listą zdarzeń, z którymi związane były najwyższe
straty ubezpieczone. Nie dotyczy to jedynie kolejności, ale także faktu, że poza
pierwszą dziesiątką pod względem strat ubezpieczonych znalazły się dwa kataklizmy związane z ogromną liczbą ofiar śmiertelnych:
 trzęsienie ziemi na Haiti – straty ogółem 8 000 mln USD, straty ubezpieczone 200 mln USD, liczba ofiar 222 570,
 tajfun Haiyan na Filipinach, w Wietnamie, Chinach i na Tajwanie – straty
ogółem 10 500 mln USD, straty ubezpieczone 700 mln USD, liczba ofiar 6 334.

13

https://www.munichre.com/touch/naturalhazards/en/natcatservice/annual-statistics/index.html.
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W analizowanym okresie w latach 2010 i 2011 największe śmiertelne żniwo
zbierały trzęsienia ziemi, natomiast w latach 2012, 2013 i 2014 najwięcej osób
zginęło w wyniku różnego rodzaju zdarzeń hydrologicznych, czyli wielkich
powodzi i osunięć ziemi (wykres 2).
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Wykres 2. Ofiary śmiertelne w katastrofach naturalnych na świecie w latach 2010–2014 [%]
Źródło: jak do wykresu 1.

W analizowanym okresie, w latach 2010 i 2011, przyczyną największych
strat poniesionych w wyniku katastrof naturalnych były trzęsienia ziemi. W pozostałych latach dominowały zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne, których łączny udział wynosił od 72 do 86% (zob. wykres 3).
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Wykres 3. Katastrofy naturalne na świecie – straty ogółem w latach 2010–2014 [%]
Źródło: jak do wykresu 1.
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W latach 2010–2014 przyczyną największych ubezpieczonych strat poniesionych w wyniku katastrof naturalnych były zdarzenia meteorologiczne, których udział w wypłatach odszkodowań w trzech kolejnych latach 2012, 2013
i 2014 oscylował wokół 70%. W 2010 r. w pierwszej dziesiątce największych
katastrof znalazły się aż trzy trzęsienia ziemi, w tym to najbardziej tragiczne
w skutkach na Haiti, ale nawet wtedy zdarzenia meteorologiczne zdominowały
straty ubezpieczone. Wyjątkiem jest rok 2011, w którym miały miejsce trzęsienia ziemi w Japonii i Nowej Zelandii. Kraje te z uwagi na przynależność do
państw wysoko rozwiniętych cechuje wysoki odsetek strat ubezpieczonych.
W tym samym roku udział zdarzeń meteorologicznych w stratach ubezpieczonych także był wysoki i wyniósł 37% (zob. wykres 4).
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Wykres 4. Katastrofy naturalne na świecie – straty ubezpieczone w latach 2010–2014 [%]
Źródło: jak do wykresu 1.

Analiza danych przedstawionych w tab. 2 pozwala stwierdzić, że obszarami
dotkniętymi największą liczbą katastrof naturalnych była Ameryka Północna
i Środkowa wraz z Karaibami oraz Azja. Jeśli chodzi o straty ubezpieczone to
udział Azji jest niewielki i na ogół wynosi kilka procent za wyjątkiem lat 2011
i 2014, kiedy żywioły pustoszyły Japonię. Straty ubezpieczone w Afryce stanowią mniej niż 1% ogółu tych strat na świecie.
Obserwowane nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych spowodowało, że od 2013 r. Munich Re publikuje dane statystyczne dotyczące właśnie
tych zdarzeń. Obejmują one łącznie zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne
i klimatyczne. Szczegółowe informacje zawiera tab. 3.
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W 2013 r. straty spowodowane zdarzeniami pogodowymi stanowiły aż
92,5%, a w 2014 r. 88,1% ogólnej wartości strat związanych z katastrofami
naturalnymi na świecie. Ich wartość wynosiła odpowiednio 125 mld USD
i 97 mld USD. Straty ubezpieczone stanowiły 28% i 30,9% tych kwot.
Tabela 2. Katastrofy naturalne według kontynentów [%]

2010

2011

2012

2013

2014

Kontynent

Ameryka
Pn.,
Ameryka
Środ.,
Karaiby

Ameryka
Płd.

Europa

Afryka

Azja

Australia
i
Oceania

I

34

5

12

9

33

7

II

76

1

19

–

4

–

III

25

25

15

–

24

11

IV

40

21

15

–

2

22

I

29

6

19

10

29

7

II

4

7

<1

3

5

<1

III

22

<1

1

–

70

7

IV

37

–

2

–

44

17

I

26

5

15

11

37

6

II

7

5

10

13

64

1

13

<1

16

<1

III

69

–

IV

92

–

5

–

2

1

I

25

7

15

8

37

8

II

3

2

5

5

85

<1

III

28

2

20

<1

48

2

IV

50

1

35

<1

9

5

I

20

9

16

10

37

8

II

5

5

4

10

75

1

III

29

7

16

1

46

1

IV

58

1

21

<1

17

3

I – zdarzenia katastroficzne ogółem, II – ofiary śmiertelne, III – straty ogółem,
IV – straty ubezpieczone.
Źródło: jak do tab. 1 [dostęp: 10.11.2015].
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Straty
ubezpieczone

Straty
całkowite

Ofiary
śmiertelne

Zdarzenie

Tabela 3. Straty spowodowane zdarzeniami pogodowymi na świecie w latach 2013–2014 [%]
2013

2014

liczba ogółem

790

900

z. meteorologiczne

49%

44%

z. hydrologiczne

41%

46%

z. klimatyczne

10%

10%

liczba ogółem

19 500

6 900

z. meteorologiczne

40%

20%

z. hydrologiczne

52%

73%

z. klimatyczne

8%

7%

wartość ogółem

125 mld USD

97 mld USD

z. meteorologiczne

53%

49%

z. hydrologiczne

40%

30%

z. klimatyczne

07%

21%

wartość ogółem

35 mld USD

30 mld USD

jako procent strat całkowitych

27,3

30,9

z. meteorologiczne

71%

70%

z. hydrologiczne

27%

12%

z. klimatyczne

02%

18%

Źródło: jak do tab. 1 [dostęp: 11.11.2015].

Z cytowanych danych statystycznych wyłania się obraz upoważniający do
sformułowania wniosku o znaczącym udziale strat wywołanych zjawiskami
pogodowymi wśród katastrof naturalnych. Jednocześnie zwraca uwagę stosunkowo niski udział strat ubezpieczonych i ich skoncentrowanie na terenie państw
wysoko rozwiniętych. Biorąc pod uwagę prognozy sporządzone przez IPCC,
WHO i WMO należy liczyć się z dalszym wzrostem ryzyka występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i jednocześnie wzrostem ryzyka dla zdrowia
i życia mieszkańców szczególnie narażonych terenów14. Stwarza to nowe wyzwania dla sektora ubezpieczeń zarówno gospodarczych (majątkowych) jak
i zdrowotnych.

14

A. J. McMichael i in., Climate Change and Human Health. Risks and Responses, WHO,
Geneva 2003.
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4. ETYKA W SFERZE UBEZPIECZEŃ OD RYZYK ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI
KLIMATU I EKSTREMALNYMI ZJAWISKAMI POGODOWYMI

Instytucje ubezpieczeniowe to jedne z najstarszych organizacji finansowych
powstałe w odpowiedzi na występowanie ryzyka w życiu człowieka i jego działalności gospodarczej15. Przyczyną ich zakładania było dążenie do ograniczenia
skutków niekorzystnych zdarzeń losowych spowodowanych siłami natury bądź
w wyniku działalności człowieka. Ubezpieczenia są konstrukcją finansową polegającą na tym, że ubezpieczający zasilają fundusz wspólnego ryzyka, a ci którzy ponieśli szkody, otrzymują kompensaty skutków tych szkód od ubezpieczyciela16. Innymi słowy ma miejsce dzielenie się ryzykiem i jego transfer.
W prawnej systematyce ryzyka rozróżnia się ryzyka osobowe i majątkowe. Ryzyko osobowe powoduje stratę w dobrach osobistych. Może to być przykładowo
nieszczęśliwy wypadek powodujący utratę możliwości zarobkowania. Natomiast
zniszczenie domu w skutek powodzi jest związane z wystąpieniem ryzyka majątkowego.
W przypadku ubezpieczeń gospodarczych kluczową zasadą jest pokrycie
strat i szkód powstałych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych i zapewnienie środków na odbudowę majątku. Realizacja ubezpieczenia następuje przez
wypłatę odszkodowań i świadczeń z funduszu tworzonego ze składek osób
ubezpieczonych.
W przypadku ubezpieczeń ludności wyróżnia się:
 dobrowolne ubezpieczenia majątkowe,
 dobrowolne ubezpieczenia osobowe – np. od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
 ubezpieczenia obowiązkowe – np. pojazdów samochodowych i następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Szczególną kategorię ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia zdrowotne.
W ich przypadku osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie.
Ubezpieczony w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez zakład ubezpieczeń dostęp do placówek medycznych i określonych usług medycznych w zależności od oferowanego
zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenia medyczne mogą być obowiązkowe lub
dobrowolne (prywatne)17. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące prywatne
ubezpieczenia zdrowotne muszą bardzo starannie kalkulować ryzyko choroby
15

S. Owsiak, Finanse publiczne. Finanse ubezpieczeń społecznych. Obowiązki państwa
w zakresie ubezpieczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 136.
16
J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltex, Warszawa 2010.
17
M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2013.
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swoich ubezpieczonych, aby korzyści ze składek przewyższały koszty świadczeń. Dlatego w bardzo ograniczonym zakresie oferują ubezpieczenia osób starszych, chronicznie chorych lub z wadami wrodzonymi. Działając zgodnie z zasadą opłacalności ekonomicznej wpływają na ograniczenie korzystania ze
świadczeń. Z kolei ubezpieczenia obowiązkowe generalnie prowadzą do nadkonsumpcji świadczeń, gdyż ani lekarz (strona podażowa), ani pacjent (strona
popytowa) nie są zainteresowani ograniczaniem świadczeń. Rozwiązaniem może być wprowadzenie tzw. strony trzeciej – czyli płatnika, którym jest albo towarzystwo ubezpieczeniowe, albo fundusz środków publicznych18. Mogą one
pełnić rolę „strażnika” poprzez wprowadzenie wyceny świadczeń. Wzrost ryzyka występowania chorób przenoszonych przez wektory, jak i konieczność niesienia pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, stanowią poważne wyzwanie dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych.
Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe są przyczyną zwiększenia ryzyka we wszystkich wymienionych kategoriach ubezpieczeń. Problem
ryzyka związanego z katastrofami naturalnymi po raz pierwszy na forum międzynarodowym dostrzeżono pod koniec lat 70. XX w., kiedy opublikowany
został raport grupy ekspertów zatytułowany Zagrożenia naturalne i analiza podatności, w którym określono definicję i koncepcję zarządzania ryzykiem, metody służące poprawie rozumienia problemu oraz współpracy między naukowcami, planistami i administracją publiczną. Wskazano także konieczność dalszego rozwoju techniki analizy podatności i zarządzania ryzykiem. Rozdział V poświęcono zjawiskom meteorologicznym i hydrologicznym (tropikalnym cyklonom, tornadom, powodziom rzecznym, falom sztormowym, lawinom i osunięciom ziemi)19.
Do tej pory pod auspicjami ONZ zorganizowano trzy międzynarodowe konferencje poświęcone zapobieganiu i ograniczaniu skutków katastrof: w 1994. r.
w Yokohamie, w 2005 r. w Kobe, w 2015 r. w Sendai20. Ryzyka i zarządzanie
nimi w warunkach katastrof naturalnych znalazły swoje odzwierciedlenie
w przyjętych wówczas dokumentach: Yokohama Strategy, Hyogo Declaration,
Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations
and Communities to Disasters, Sendai Declaration i Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
Wskazano w nich konieczność wymiany doświadczeń związanych z zapobieganiem i ograniczaniem skutków katastrof, stymulacji wzrostu świadomości
społeczności i wdrażania polityki informacyjnej służącej ograniczaniu skutków
18
S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 94–97.
19
Natural Disasters and Vulnerability Analysis, Office of the United Nations Disaster Relief
Co-ordinator (UNDRO) 1979, http://www.preventionweb.net/files/resolutions/NL800388.pdf
[dostęp: 13.11.2015].
20
World Conference on Disaster Reduction (WCDR).
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katastrof w regionach zagrożeń, określenia celów i priorytetów działań na szczeblu międzynarodowym, regionalnym, narodowym i lokalnym. Plan działania
z Hyogo: Budowanie odporności krajów i społeczności na klęski żywiołowe był
10-letnim planem przyjętym przez 168 państw członkowskich ONZ, które
dobrowolnie zobowiązały się do realizacji działań w celu tworzenia świata
bezpieczniejszego pod względem zagrożeń naturalnych i budowania odporności
na klęski żywiołowe. Przyjęty w 2005 r. Plan działania z Hyogo wygasł w 2015 r.,
i został zastąpiony przez Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015
–2030. Wyznaczone zostały następujące obszary działania:
 zrozumienie ryzyka katastrofy,
 wzmocnienie zarządzania ryzykiem,
 inwestowanie w redukcję ryzyka katastrof w celu zwiększania odporności,
 zwiększenie gotowości do skutecznego reagowania w przypadku katastrof21.
W Unii Europejskiej przygotowania do udziału w konferencji w Sendai poprzedziło przyjęcie komunikatu Komisji Europejskiej Plan działania z Hyogo na
lata po 2015 r.: Zarządzanie ryzykiem w celu budowania odporności22.
Rosnące ryzyko pogodowe, powszechnie kojarzone ze zmianami klimatu,
od szeregu lat pozostaje w centrum zainteresowania branży ubezpieczeniowej.
Sto dwadzieścia dziewięć firm ubezpieczeniowych z 29 krajów współpracuje ze
sobą współfinansując badania nad ryzkiem pogodowym, rozwojem przyjaznych
dla klientów dóbr i usług, zwiększaniem świadomości społeczeństwa, włączaniem ryzyka pogodowego do procesu decyzyjnego inwestorów, budowaniem
zainteresowania problemem sfery polityki23.
Zwykle wielkie katastrofy naturalne będące swoistym sprawdzianem wydolności i skuteczności działania sektora ubezpieczeń ożywiają dyskusję na temat zasad dostępu do ubezpieczeń, cen polis i kosztów funkcjonowania systemu.
Ostatnim takim zdarzeniem w najnowszej historii był huragan Katrina, który od
swych narodzin 23 sierpnia 2005 r. na Bahamach rozpoczął niszczycielską wędrówkę nad Zatoką Meksykańską, Kubą, Florydą, by jako huragan piątej kategorii wedrzeć się na teren Luizjany, spustoszyć niemal doszczętnie Nowy Orlean,
już ze zmniejszoną mocą przemieścić się nad Missisipi i zakończyć żywot na
wschodnich wybrzeżach Kanady. Zginęło 1 836 osób, 705 uznano za zaginione24. Straty tylko w samym Nowym Orleanie, który stał się symbolem niszczycielskiej siły Katriny, oszacowano na 81 mld USD.
21
Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, www.unisdr.org/wcdr [dostęp: 15.11.2015].
22
Plan działania z Hyogo na lata po 2015 r…
23
E. Mills, op.cit., s. 1424.
24
Perspectives: Hurricane Katrina. Analysis of the Impact on the Insurance Industry,
Towers Watson 2005.
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Równocześnie ze wzmożoną dyskusją nad wydolnością organizacyjną i finansową dotychczasowych systemów ubezpieczeń od ryzyk katastroficznych
warto zwrócić uwagę na problemy etyczne wyłaniające się z rosnącym natężeniem wraz ze wzrostem ryzyk klimatycznych i pogodowych. Należą do nich:
 wykluczenie z systemów ubezpieczeń niektórych osób lub grup społecznych,
 nieubezpieczalność niektórych rodzajów ryzyka na pewnych obszarach,
 etos efektywności.
Ze względu na bardzo niski status materialny niektórych osób i grup społecznych nie stać na przystąpienie do jakichkolwiek systemów ubezpieczeń zarówno zdrowotnych, jak i gospodarczych. W krajach słabo rozwiniętych systemy takie najczęściej nie są dostatecznie rozwinięte, by oferować odpowiednie
produkty lokalnym podmiotom, a ludność zbyt biedna, by płacić jakiekolwiek
składki. Problem w pewnym stopniu dotyczy także krajów bogatych, np. Stanów
Zjednoczonych, w których poziom życia, zwłaszcza ludności afro amerykańskiej,
daleko odbiega od średniego poziomu dla państwa. W całej rozciągłości było to
widoczne w Nowym Orleanie po przejściu Katriny. Stan Luizjana jeszcze przed
kataklizmem należał do regionów z najwyższą stopą bezrobocia, niskim poziomem życia i wysoką stopą umieralności niemowląt i dzieci do lat 5, zwłaszcza
wśród Afroamerykanów. W Nowym Orleanie zniszczeniu uległo 130 000 obiektów mieszkalnych, co stanowiło 70% budynków25. Liczba mieszkańców
z 484 674 w kwietniu 2000 r. spadła do 230 172 w lipcu 2006 r. (w 2014 r. wynosiła 384 320). Niszczycielska siła związana była z jednej strony z oddziaływaniem bardzo silnego wiatru, z drugiej zaś fali powodziowej, która wtargnęła
z morza daleko w głąb lądu przerywając wały ochronne. Na tle tego podwójnego
niszczycielskiego oddziaływania pojawił się dylemat, z jakiego tytułu mają być
wypłacane odszkodowania. Otóż typowe polisy ubezpieczeniowe obejmują
ubezpieczenie na wypadek huraganowych wiatrów, natomiast nie uwzględniają
ryzyka powodzi. W takiej sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe starały się
ustalić, w jakiej części zniszczenia spowodował wiatr, co było przedmiotem
ubezpieczenia, a w jakiej fala powodziowa, co nie podlegało ubezpieczeniu.
Z punktu widzenia właścicieli były to rozstrzygnięcia kuriozalne, gdyż ich domy
zostały najczęściej całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi.
Znacząco pogorszyła się także możliwość ubezpieczania dużych obiektów
i rezydencji, gdyż wspierający system ubezpieczeń prywatnych federalny program ubezpieczeń od powodzi pokrywa tylko straty do wysokości 250 000 USD.
Z uwagi na nową ocenę ryzyka pojawiają się trudności w ubezpieczeniu domów
na zagrożonych obszarach. Posiadanie stosownych polis jest często warunkiem
stawianym przez kredytodawców hipotecznych, co oznacza, że w wielu przy25

http://edition.cnn.com/2013/08/23/us/hurricane-katrina-statistics-fast-facts/ [dostęp: 15.11.2015].
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padkach może pojawić się problem z dostępem do odpowiedniego ubezpieczenia
już istniejących nieruchomości lub bardzo wysoki wzrost cen polis26.
Poważnym zagrożeniem dla życia są też fale upałów. Przykładowo
w czerwcu 2015 r. w Indiach temperatury w niektórych regionach dochodziły
w cieniu do 47,8°C, a w Pakistanie do 49°C i przyczyniły się do śmierci ponad
4 500 osób. Państwowa pomoc doraźna okazała się dalece niewystarczająca i nie
była w stanie dotrzeć do wielu miejsc, zwłaszcza w regionach wiejskich.
Wszystkie zagrożenia dla zdrowia są dodatkowo uwarunkowane przez takie
czynniki jak status społeczno-ekonomiczny, wiek, płeć, pochodzenie etniczne,
czy niepełnosprawność. Zdaniem ekspertów z WHO istnieją mocne dowody na
to, że zmiany klimatyczne wpływają niewspółmiernie silnie na zdrowie biedniejszej części populacji a także dzieci i osób starszych. W niektórych sytuacjach różnice dotyczą też kobiet i mężczyzn. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany
klimatyczne prawdopodobnie przyczynią się do rozszerzenia istniejących nierówności zdrowotnych, zarówno pomiędzy i wewnątrz populacji. Ochrona
zdrowia przed zagrożeniami klimatycznymi może być wzmocniona poprzez
zapewnienie lepszego i bardziej sprawiedliwego dostępu do podstawowej opieki
medycznej, a także podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu obejmujących zapewnienie powszechnego dostępu do odpowiedniej infrastruktury
w miejscach publicznych.
Wobec narastania zagrożeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi coraz bardziej rosną straty towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Ma to wpływ zarówno na ich kondycję finansową i zyski akcjonariuszy, jak i płynność finansową. W wielu przypadkach oddziałuje szerzej także na
systemy emerytalne, gdyż towarzystwa emerytalne w przeszłości chętnie inwestowały w akcje firm ubezpieczeniowych. Jak słusznie zauważył P. H. Dembiński w odniesieniu do sektora finansowego „etos efektywności przezwyciężył
większość oporów moralnych i stał się ostatecznym kryterium osądów”27.
Omówione trzy kategorie problemów etycznych związanych z funkcjonowaniem systemów ubezpieczeń od ryzyk klimatycznych i pogodowych można
sprowadzić do dylematu, jak pogodzić dążenie do osiągania celów ekonomicznych z kryteriami sprawiedliwości i solidarności społecznej. Jak słusznie zauważył W. Sztombka „W centrum zainteresowania etyki życia gospodarczego znajduje się niewątpliwie sprawiedliwość dystrybutywna, określająca zasady rządzące podziałem dóbr dostępnych w społeczeństwie. Kryteria sprawiedliwości dystrybutywnej decydują o tym, jak powinny zostać rozdzielone korzyści i obciążenia, płynące z międzyludzkiej współpracy”. Sprawiedliwość jako pojęcie „rozumu praktycznego” opiera się na zasadach związanych „z porządkiem roszczeń
i uprawnień, zakorzenionych w egoistycznie rozumianych interesach człowieka.
26

Perspectives: Hurricane Katrina…, s. 11.
P. H. Dembiński, Etyka w sferze finansów, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 190.
27
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Świadomość niesprawiedliwości (…) zbliża ludzi do siebie dopiero wtedy, gdy
jest związana z doświadczeniem solidarności”28. Kwestie te w całej rozciągłości
dotyczą ludzkiej odpowiedzialności za konsekwencje zmiany klimatu i występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jak sprawiedliwie rozłożyć obciążenia związane z ich skutkami powinno stanowić wyzwanie nie tylko dla systemów ubezpieczeń, ale dla ludzkiej społeczności, która powinna solidarnie stawić
im czoła. Efekty dotychczasowych starań nie pozwalają na sformułowanie
optymistycznych wniosków co do ich skuteczności. Widoczny jest brak szerszego zrozumienia dla konieczności intensyfikacji międzynarodowej współpracy
w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu także w odniesieniu do systemów
ubezpieczeń. Doraźnie świadczona pomoc humanitarna nie jest w stanie wypełnić istniejącej na polu luki.
PODSUMOWANIE

Sektor ubezpieczeń jest swoistą światową izbą rozrachunkową dla zagrożeń
klimatycznych i pogodowych, które mają wpływ na niemal każdą dziedzinę
życia społecznego i gospodarczego. W skali globu przestrzenny rozkład ryzyk
związanych z katastrofami hydrometeorologicznymi jest bardzo nierównomierny i wynika zarówno z uwarunkowań naturalnych, jak i gęstości sieci osadniczej
i intensywności działalności gospodarczej. W sytuacji oceny, że ryzyka te wykazują tendencję rosnącą, ubezpieczyciele reagują ograniczaniem dostępności polis
dla niektórych rodzajów działalności i lokalizacji. Oznacza to, że klienci towarzystw ubezpieczeniowych muszą liczyć się z brakiem możliwości ubezpieczenia i/lub wzrostem cen polis. Grozi to rozrastaniem się grupy osób i podmiotów
gospodarczych wykluczonych z systemu ubezpieczeń od ryzyk pogodowych.
Ponadto istniejące rynki nie zapewniają sprawiedliwego i solidarnego rozwiązania problemu. Podejmowane próby przerzucenia mostu między etyką a ekonomią w odniesieniu do sektora ubezpieczeń napotykają na poważne przeszkody
związane z trudnościami w kalkulacji ryzyka katastroficznych zdarzeń hydrometeorologicznych z jednej strony i jego pieniężnej wyceny z drugiej. Kwestie
etyczne pozostają na marginesie współczesnej dyskusji nad funkcjonowaniem
systemu ubezpieczeń od ryzyk klimatycznych i pogodowych.

28

W. Sztombka, Etyka gospodarcza wobec dylematów sprawiedliwości i solidarności, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 1999, vol. 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s. 34–35.
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ETHICAL ASPECTS OF INSURANCE SECTOR
FUNCTIONING IN CONSIDERATION OF CLIMATE CHANGE
AND EXTREME WEATHER PHENOMENA
Abstract: Observed climate change and associated extreme weather phenomena are causes
of increasing losses for societies and economies around the world. These are also challenge to
insurance sector, which estimated that around 75% of natural disasters with total value close to
USD 100 bn per year, is associated with hydro-meteorological phenomena. In the text ethical
aspects of the functioning of insurance sector due to the increased risks of natural disasters are
discussed. The main ethical challenges are: exclusion of certain individuals or social groups from
insurance system, the lack of insurance possibilities due to the increased risk and ethos of
efficiency.
Attempts to built the bridge between ethics and economics in relation to the insurance sector
face significant obstacles related to difficulties in calculating the risks of natural catastrophic
occurrences on the one hand and its monetary valuation on the other. Ethical issues remain on
the margins of contemporary discussion about the insurance against risks of climate change and
extreme weather phenomena.
Keywords: ethics, insurance sector, climate change, extreme weather phenomena.
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Anna Celczyńska*
ETYCZNY WYMIAR TERMINOWOŚCI LIKWIDACJI
SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
Streszczenie: Przestrzeganie norm etycznych w działalności ubezpieczycieli jest podstawą budowy
zaufania do tego segmentu rynku finansowego.
Osoba poszkodowana w wypadku drogowym ma prawo oczekiwać od zakładu ubezpieczeń
rzetelnego i sprawnego procesu likwidacji szkody. Jednak w praktyce występują naruszenia interesu ekonomicznego osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nieterminowa realizacja postępowania likwidacyjnego jest
jednym z obszarów nieprawidłowości w relacjach zakładów ubezpieczeń z klientami.
Celem opracowania jest określenie znaczenia terminowości likwidacji szkód komunikacyjnych
w kontekście etyki działalności ubezpieczeniowej. Przedsięwzięcie badawcze kierunkują pytania:
1. Jaką rolę odgrywa etyka w działalności ubezpieczeniowej?
2. Jakie znaczenie ma interpretacja przepisów prawnych w procesie likwidacji szkód?
3. Jakie środki nadzorcze stosuje KNF w przypadku niedokonania wypłaty odszkodowania
w wymaganym terminie?
4. Czego dotyczyły skargi z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych (aktualnie: Rzecznika Finansowego)?
Do realizacji przedstawionego celu wykorzystano następujące metody badawcze:
 studium literatury przedmiotu,
 analizę interpretacyjną przepisów prawnych,
 analizę postępowań skargowych i wykorzystania środków nadzorczych (w ujęciu ilościowym).
Słowa kluczowe: etyka, działalność ubezpieczeniowa, terminy likwidacji szkód, ubezpieczenie OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych.
WSTĘP

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) stanowi zarówno instrument ochrony ekonomicznej podmiotu odpowiedzialnego, jak również źródło kompensacji strat doznanych przez podmioty poszkodowane1. Należy tu podkreślić obowiązkowy
charakter tego ubezpieczenia2.
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2
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2013, poz. 392,
ze zm. (nazywana również ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych).
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Poprzez zabezpieczanie interesów majątkowych osób poszkodowanych
w wypadkach i kolizjach drogowych, ubezpieczenie OC komunikacyjne pełni
bardzo ważną społecznie funkcję3. Warto też zauważyć, że ubezpieczający (kontrahent) nie dochodzi roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, tylko osoba poszkodowana.
Przedmiotem analizy interpretacyjnej w niniejszym rozdziale będą z jednej
strony przepisy prawne regulujące terminowość postępowań likwidacyjnych
z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń, a z drugiej strony konsekwencje niedochowania tych terminów. Natomiast główna koncentracja rozważań dotyczy znaczenia
terminowości wypłaty odszkodowania w kontekście etyki działalności ubezpieczeniowej. Obszar badawczy stanowią również dane dotyczące postępowań
skargowych, które były prowadzone przez Rzecznika Ubezpieczonych.
1. ETYKA W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

W szeroko rozumianym biznesie (w tym: biznesie ubezpieczeniowym) coraz większe znaczenie odgrywa zarówno etyka, jak i sprawnie funkcjonujące
zarządzanie prowadzonej działalności gospodarczej.
W. Mysłek, stwierdza, że „każda instytucja czy organizacja, gdzie etyka
zawodowa czy to spontanicznie, czy programowo wdraża się w praktykę i buduje zaufanie tak wewnątrz instytucji, jak i w zewnętrznym jej odbiorze, ma prawo
domniemywać, że jest to gwarancja trwałego miejsca w społecznym odbiorze”4.
Podstawa definicyjna etyki biznesu

Pojęcie etyka biznesu wiąże się z działalnością gospodarczą5. Pojęcie to ma
podwójną terminologię:
 oznacza dyscyplinę naukową,
 określa realną praktykę moralną w świecie biznesu. W tym ujęciu etyka
biznesu zawiera zespół wartości i norm, w znaczeniu pozytywnym: uznawanych

3
A. Makowski, Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych, Agencja Likwidacji Szkód Komunikacyjnych, Warszawa 2009, s. 49.
4
W. Mysłek, Etyka zawodowa, WSIiE, Olsztyn 2010, s. 71.
5
Powołując się na regulacje ustawowe dotyczące wykonywania działalności gospodarczej,
warto zwrócić uwagę na przepis stanowiący, że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą
na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
konsumentów; Art. 17 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
DzU 2015, poz. 584.
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i respektowanych, a w znaczeniu negatywnym: naruszanych w świecie biznesu,
w jego mentalności i działaniu6.
Na tej płaszczyźnie etykę biznesu ujmuje się również następująco: „W działaniach przedsiębiorczych mają być respektowane wszystkie te zasady moralne,
które są uznawane przez ogół jednostek danej wspólnoty, jednakże ich praktyczne stosowanie jest uwarunkowane sytuacyjnie celem gospodarczym, mianowicie
dążeniem do sukcesu ekonomicznego, do maksymalizacji zysku, i to osiągniętego w ramach wolnorynkowej konkurencyjności”7.
Zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Rozważania dotyczące etyki działalności ubezpieczeniowej warto rozpocząć
w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).
Koncepcja CSR ma charakter wielowątkowy. Może być rozumiana jako
idea dobrowolnego uwzględniania przez przedsiębiorstwo społecznych i ekologicznych aspektów, zarówno podczas prowadzenia działań biznesowych, jak
i w kontaktach z interesariuszami8. Odwołując się do modelu społecznej odpowiedzialności biznesu według A. B. Carrolla wyróżnia się cztery sfery, na których opiera się CSR:
 odpowiedzialność ekonomiczna (wymagana przez społeczeństwo),
 odpowiedzialność prawna (wymagana przez społeczeństwo),
 odpowiedzialność etyczna (oczekiwana przez społeczeństwo),
9
 odpowiedzialność filantropijna (pożądana przez społeczeństwo) .
W odniesieniu do odpowiedzialności etycznej (moralnej) wskazywana jest
konieczność działania w sposób godziwy, sprawiedliwy i należyty w obszarze
wolnym od regulacji prawnych. Przykładami takich działań mogą być: unikanie
niepożądanych zachowań; działanie zgodne z duchem prawa; przestrzeganie
prawa jest standardem minimum; podejmowanie działań powyżej tego minimum; zapewnienie etycznego przywództwa10.

6

M. Kasperski, T. Szczurek, Etos pracy i deontologia zawodowa, Wojskowa Akademia
Techniczna, Warszawa 2011, s. 327.
7
S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2005, s. 76.
8
Ł. Sułkowski, G. Ignatowski, Etyka w służbie biznesu, Wydawnictwo Społecznej Akademii
Nauk, Łódź 2013, s. 124.
9
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 29–30.
10
Ibidem, s. 29–31.
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Dobre praktyki – kodyfikacja

Udokumentowana forma zestawienia wartości i norm etycznych (określana
jako: kodeks etyczny, dobre praktyki, kodeks postępowania itp.) pomaga zarówno w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i w podejmowaniu decyzji
etycznych.
W praktyce gospodarczej nie da się uniknąć decyzji o charakterze etycznym. Aspekty etyczne przenikają każdy rodzaj działań gospodarczych, ponieważ
wypełniają normatywną motywacją wszelką aktywność ludzką11.
Według uregulowań ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym12, kodeks dobrych praktyk to „zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali
się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk
rynkowych”13. W uzasadnieniu przywołanej ustawy stwierdza się, że dobrowolny charakter tworzenia i stosowania zasad etycznych wskazuje na występowanie
kodeksów etyki w randze samoregulacji. Samoregulacja (self-regulatory system
– SRO) – traktowana jako tzw. „miękkie” prawo (soft law) obejmuje różne formy regulacji (w tym: etyczne i zawodowe), których źródłem nie są przepisy
prawne. Normy w tym systemie są ustalane, monitorowane i egzekwowane
przez członków określonej społeczności (np. organizacje branżowe, związki
zawodowe, firmy)14.
Jak zauważa I. D. Czechowska, „kodeksy etyczne stanowią element programów etycznych w ramach realizowanej przez firmy polityki odnoszącej się
do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. (…) kodeksy etyczne stają
się elementem infrastruktury etycznej przedsiębiorstw reprezentujących różne
branże. Intuicyjnie wydaje się, że powinny być obecne także w działalności
podmiotów sektora finansowego (…)”15. Instytucje sektora finansowego, gdzie
znaczącą rolę odgrywają podmioty rynku ubezpieczeniowego, ze względu na
11

Szerzej: E. Świtalska, Etyka zawodowa ubezpieczycieli – analiza kodeksów etyki, http://www.old.
fob.org.pl/artykul-etyka-zawodowa-ubezpieczycieli---160_1036.htm [dostęp: 09.01.2016].
12
Art. 2, pkt 5, Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, DzU 2007, nr 171, poz. 1206.
13
Praktyki rynkowe – rozumie się przez to „działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób
postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing,
bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta”; na podst. art. 2,
pkt 4 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r…
14
Uzasadnienie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, http://bip.kprm.
gov.pl/ftp/kprm/dokumenty/070502u5uz.pdf [dostęp: 09.01.2016]; zob. też: D. Stanny, Branżowa
samoregulacja rynków – dobre przykłady, http://www.knf.gov.pl/Images/D_Stanny_Kanon_tcm7527814.pdf [dostęp: 09.01.2016].
15
I. D. Czechowska, Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1(58), https://www.bfg.pl/sites/default/files/
dokumenty/bezp._bank_158-2015.pdf [dostęp: 09.01.2016].
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specyfikę działalności są szczególnie zmuszone do kreowania dobrego wizerunku, a głównie do dbałości o etyczny wymiar swojej działalności.
Podstawowe znaczenie dla branży ubezpieczeniowej mają Zasady Dobrych
Praktyk Ubezpieczeniowych16 (dalej: ZDPU). W 2009 r. Walne Zgromadzenie
Polskiej Izby Ubezpieczeń17 ustanowiło ZDPU, które zostały formalnie przyjęte
przez wszystkie zakłady ubezpieczeń. Dokument daje możliwość wglądu w to,
jakie są najważniejsze przesłanki etyczne dla całego sektora ubezpieczeniowego.
A postanowienia w nim zawarte odnoszą się do zakładów ubezpieczeń oraz odpowiednio do wszystkich osób działających w ich imieniu, na ich rzecz lub na
ich rachunek.
W oparciu o przedmiotowy kodeks, zakłady ubezpieczeń są podmiotami
szczególnego zaufania społecznego. W swojej działalności kierują się przepisami prawa, postanowieniami Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych oraz
najwyższymi standardami rynkowymi. Prowadzą działalność zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, a także aktywnie uczestniczą w rozwoju i doskonaleniu zasad CSR. Zakłady ubezpieczeń dążą do realizacji zadań
biznesowych przy jednoczesnym budowaniu dobrych relacji ze wszystkimi interesariuszami, uwzględniając przy tym zasady dialogu, uczciwości tolerancji,
zachowań proekologicznych i społecznej misji.
ZDPU określa zasady postępowania ubezpieczycieli m.in. w relacjach:
z klientami, z pośrednikami ubezpieczeniowymi, z organem nadzoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych (aktualnie: Rzecznikiem Finansowym) i wzajemne relacje
zakładów ubezpieczeń.
W kwestii relacji z klientami, regulacje ZDPU podkreślają dbałość ubezpieczycieli o dobra i słuszne interesy klientów. Normy te wskazują na konieczność
stosowania wzorców umownych oraz dokumentów o charakterze reklamowym,
które są przejrzyste i jednoznacznie formułowane. Warto zauważyć, że jest to
zasadnicza istota ochrony konsumenta. Zakłady ubezpieczeń powinny rozpatrywać skargi (odwołania/reklamacje) na swoją działalność bez zbędnej zwłoki, dążąc do tego, aby termin udzielenia odpowiedzi nie był dłuższy niż jeden miesiąc18.
W omawianej kwestii na uwagę zasługują jeszcze postanowienia dotyczące
podejmowania przez zakłady ubezpieczeń działań prewencyjnych oraz dążenie
do polubownego załatwiania sporów z klientami.
16

Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/
132/pagination/1 [dostęp: 10.02.2016].
17
Polska Izba Ubezpieczeń – organizacja samorządu branżowego, działająca od 1990 r., reprezentująca zakłady ubezpieczeń (członków PIU). Członkostwo w PIU jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności terytorium Polski.
18
Do czasu wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, DzU 2015, poz. 1348, była to
jedyna regulacja dotycząca ścieżki odwoławczej/ reklamacyjnej. Jednak należy zaznaczyć, że
Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych mają charakter „miękkiego” prawa.
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Jednocześnie z opracowaniem ZDPU powołano Radę Dobrych Praktyk jako
organ monitorujący realizację postanowień tego kodeksu. Przy wykonywaniu
nałożonych zadań, Rada może inicjować działania zmierzające do podniesienia
poziomu przestrzegania zasad kodeksowych przez ubezpieczycieli i wnioskować
o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. Przygotowuje roczne sprawozdanie ze stanu przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych
i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu PIU.
Podsumowując należy dodać, że w przypadku zakładów ubezpieczeń można
zauważyć zainteresowanie potrzebą większego wykorzystywania standardów
etycznych. Przykładami mogą być własne kodeksy etyczne19, programy20 czy
udział w konkursach21.
Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Ustawowym celem Komisji Nadzoru Finansowego22 jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości, zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony interesów
jego uczestników23. Realizując ten obowiązek organ nadzoru wydał Wytyczne
dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych24 (dalej: Wytyczne
KNF).
Wytyczne KNF mają na celu wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie
ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń
komunikacyjnych (OC posiadaczy pojazdów, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance), jak również zarządzania ryzykiem związanym
z tym obszarem. Niepewność związana z prawidłowym i efektywnym prowa19
Concordia Polska TUW, Kodeks etyki i ład korporacyjny, http://www.concordiaubezpieczenia.pl/userfilesconcordia/file/Kodeks%20etyki.pdf [dostęp: 10.02.2016]; PZU, Dobre praktyki w PZU,
https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=2fa6f445-ed38-4528-a434-e2a572a8f87a&group
Id=10172 [dostęp: 10.02.2016]; ALLIANZ, Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta,
https://www.allianz.pl/kodeks-etyczny,10290.html [dostęp: 10.02.2016]; GENERALI, Kodeks
postępowania Grupy Generali, https://www.generali.pl/files/kodeks_poste-powania.pdf [dostęp:
10.02.2016].
20
Np. udział PZU w Programie Partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem [dostęp: 10.02.2016].
21
Np. w pierwszej edycji konkursu tytuł Etycznej Firmy uzyskało 15 firm, w tym 2 firmy
ubezpieczeniowe: PZU i PRAMERICA Życie; http://etycznafirma.pb.pl [dostęp: 10.02.2016].
22
Jest to organ administracji państwowej sprawujący niezależny, zintegrowany nadzór nad
rynkiem finansowym.
23
Art. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2012,
poz. 1149, ze zm.
24
Przyjęte 16 grudnia 2014 r. KNF oczekiwał wprowadzenia tych standardów przez ubezpieczycieli do 31 marca 2015 r., https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2014/wytyczne_likwidacja_szkod_komunikacyjnych.html [dostęp: 11.02.2016].
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dzeniem procesu likwidacji przez zakłady ubezpieczeń wiąże się głównie z ryzykiem operacyjnym i ryzykiem utraty reputacji.
Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że zakłady ubezpieczeń będąc
instytucjami zaufania publicznego, powinny prowadzić działalność zgodnie
z przepisami prawa i z zachowaniem najwyższej staranności. Szczególnie powinna być wykazywana dbałość o zapewnienie profesjonalizmu, a także przestrzeganie standardów etyki zawodowej pracowników zakładów ubezpieczeń
zajmujących się likwidacją szkód komunikacyjnych. Natomiast wysoki poziom
standardów obsługi osób dochodzących roszczeń komunikacyjnych, wynikający
z uregulowań prawnych i opartego na nich orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz
utrwalonego orzecznictwa sądów powszechnych, przede wszystkim nie ogranicza rozwoju branży ubezpieczeniowej, a zapewnia jej bezpieczne i stabilne
funkcjonowanie. Z kolei nieprawidłowości w tym obszarze mają znaczący
wpływ na postrzeganie całego sektora ubezpieczeń.
Organ nadzoru argumentuje podjęcie działań w zakresie likwidacji szkód
komunikacyjnych nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku postępowań nadzorczych, a także zgłaszanymi przez inne podmioty, w tym Rzecznika Ubezpieczonych. Nieprawidłowości te dotyczą głownie:
nieterminowego wypłacania świadczeń,
wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,
uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji
szkód,
wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności,
niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,
niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu
likwidacji szkód.
Wytyczne są podzielone na następujące obszary:
organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem likwidacji
szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,
sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego,
oraz sposób ustalania wysokości świadczenia.
Do standardów wskazanych w analizowanym dokumencie KNF ma zastosowanie zasada: „zastosuj lub wyjaśnij”25. W sytuacji odstąpienia od stosowania
przedmiotowych standardów, urząd nadzoru oczekuje wyjaśnienia przyczyn,
z powodu których ubezpieczyciel nie uwzględnia ich w swojej działalności.

25

Część rekomendacji, które są zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016,
opiera się również na tej zasadzie „zastosuj lub wyjaśnij” (comply or explain), zob.: https://www.gpw.pl/
lad_korporacyjny_na_gpw [dostęp: 19.02.2016].
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Analizując przytoczone powyżej podstawowe założenia, cel i charakter
standardów ujętych w Wytycznych KNF, zauważa się samoregulację. Jednak ten
model samoregulacji uwzględnia zaangażowanie państwa (organ nadzoru).
Zaufanie społeczne do instytucji finansowych

Istotne znaczenie dla rynku finansowego ma zaufanie26 konsumentów do
tych podmiotów, które odgrywają przecież tak dużą rolę w obrocie gospodarczym.
Zauważa się, że konsumenci zarządzając swoimi finansami osobistymi, są
w aspekcie ekonomicznym coraz bardziej uzależnieni od instytucji finansowych
(w tym: zakładów ubezpieczeń). Uznaje się, że zaufanie do instytucji finansowych jest bardzo ważnym warunkiem korzystania z ich oferty produktowej.
Nasuwa się pytanie o poziom zaufania do tych instytucji w Polsce. T. Szumlicz
stwierdza: „To, że w Polsce zaufanie do instytucji finansowych jest stale niedostateczne, nie ulega wątpliwości, jeżeli nawet wziąć pod uwagę okresy, w których ich wiarygodność rosła. Potwierdzały to wyniki kolejnych Diagnoz Społecznych, badających m.in. zaufanie Polaków do banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, giełdy, Otwartych Funduszy Emerytalnych
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych […]27.
Warto przy tym zaprezentować rezultaty dwóch ostatnich badań prowadzonych w ramach Diagnozy Społecznej w części poświęconej zaufaniu do instytucji finansowych (tab. 1).
Stopień zaufania społecznego do instytucji finansowych zarówno w 2013 r.,
jak i w 2015 r. był ogólnie raczej niski. Stosunkowo dobrym poziomem zaufania
cieszył się jedynie Narodowy Bank Polski.
Zaufanie (suma odpowiedzi: TAK – duże oraz TAK – umiarkowane) do zakładów ubezpieczeń majątkowych28 miało w 2013 r. 27,2% ogółu badanych,
a w ostatnim badaniu wiarygodność ta wzrosła do poziomu 31%. Natomiast brak
zaufania wykazywało odpowiednio 33,9% oraz 31,7% respondentów. Trzeba też
zauważyć, że występuje znaczący odsetek badanych, którzy nie potrafią wypowiedzieć się na zadany temat. W odniesieniu do ubezpieczycieli działu II jest to
36,6% w 2013 r. i 37,3% w 2015 r.
26

Na uwagę zasługują próby zdefiniowania tego pojęcia. Jedna z nich brzmi następująco:
„zaufanie to przekonanie, na podstawie którego jednostka A w konkretnej sytuacji godzi się na
zależność od jednostki B (osoby, przedmiotu, organizacji itd.), mając poczucie względnego bezpieczeństwa, mimo że negatywne konsekwencje są możliwe”; W. M. Grudzewski i inni, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie, Wolters Kluwer,
Kraków 2009, s. 19.
27
T. Szumlicz, Wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej
2015, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3.
28
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w portfelu tych instytucji
(Dział II).
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Tabela 1. Zaufanie do instytucji finansowych (w %)
TAK – duże
Stopień zaufania
Do zakładów ubezpieczeń na życie
Do zakładów ubezpieczeń majątkowych
Do banków
komercyjnych
Do giełdy
Do Narodowego
Banku Polskiego

TAK –
umiarkowane

Nie mam
zdania

NIE

2013

2015

2013

2015

2013

2015

2013

2015

1,5

1,9

29,4

33,5

34,3

31,8

34,8

32,8

1,3

1,6

25,9

29,4

33,9

31,7

35,6

37,3

4,7

5,1

33,4

38,9

28,3

25,6

33,6

30,4

1,0

1,0

14,7

15,0

34,3

28,2

50,0

55,8

15,3

13,6

46,7

49,6

12,1

12,2

25,9

24,6

Źródło: opracowanie własne na podst.: J. Czapiński, M. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013,
http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf [dostęp: 05.02.2016] oraz J. Czapiński, M. Panek (red.), Diagnoza społeczna
2015, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf [dostęp: 05.02.2016].

Odnosząc się jeszcze do wiarygodności ubezpieczycieli, należy wyraźnie
podkreślić, że umowa ubezpieczenia jest uznawana za kontrakt najwyższego
zaufania. Z powodu wyjątkowego znaczenia wiarygodności informacji przekazywanych sobie przez strony na etapie zawierania i realizacji umowy ubezpieczenia, pojawia się potrzeba szczególnego zaufania pomiędzy stronami tej
umowy29.
2. TERMINY LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH Z TYTUŁU
UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Proces likwidacji szkód jest istotnym składnikiem stosunku ubezpieczeniowego. To właśnie na tym etapie realizuje się umowa ubezpieczenia, tj. umowna/kontraktowa obietnica przekształca się w faktyczne działanie zakładu ubezpieczeń.
Zanim zostaną wskazane i omówione przepisy prawne określające terminy
spełnienia odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego, to w pierwszej kolejności będzie omówione pojęcie i rodzaje
szkody, a następnie odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

29

J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010, s. 134–135.

Anna Celczyńska

250

Pojęcie i rodzaje szkody

Mimo dużej roli pojęcia szkody, nie ma jego ustawowej definicji w prawie
cywilnym. K. Ludwichowska30 podkreśla, że potoczne rozumienie tego terminu31 stanowi punkt wyjścia dla określenia jego prawnego znaczenia, co jest zadaniem doktryny i orzecznictwa32.W literaturze przyjmuje się, że szkodą jest
wszelki uszczerbek w dobrach lub interesach prawnie chronionych, który poszkodowany doznał wbrew swojej woli33.
Konsekwencjami wypadku samochodowego mogą być zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe. Szkoda majątkowa jest określana jako uszczerbek
w dobrach i interesach mających wartość majątkową, tj. dającą się wyrazić
w pieniądzu. Natomiast charakterystyczną cechą szkody niemajątkowej (krzywdy) jest brak możliwości oceny poniesionego uszczerbku w pieniądzach, co wynika z samej istoty naruszonego dobra34.
W literaturze tradycyjnie wyróżnia się podział szkód na35:
 szkody na mieniu – obejmujące wszelkie uszczerbki majątkowe, dotyczące bezpośrednio składników majątku poszkodowanego, nie odnoszące się bezpośrednio do jego osoby (np. zniszczenie/uszkodzenie pojazdu);
 szkody na osobie – odnoszące się bezpośrednio do osoby poszkodowanego, obejmujące zarówno uszczerbek niemajątkowy, jak i majątkowy (rozstrój
zdrowia/uszkodzenia ciała, cierpienia fizyczne i psychiczne, zniszczenie odzieży, brak możliwości zarobkowania).
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Warunkiem powstania odpowiedzialności ubezpieczeniowej jest istnienie
stosunku ubezpieczenia, którego źródłem jest wyłącznie umowa zawarta przez
posiadacza pojazdu z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń, prowadzącym
dany typ ubezpieczenia.
30

K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK, Toruń 2008, s. 128–129.
31
W języku potocznym szkoda oznacza wszelkiego rodzaju uszczerbek lub stratę.
32
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1963 r. stanowi, że „(…) szkoda w znaczeniu potocznym jest różnicą pomiędzy tym, czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości,
których szkoda dotyczy, gdyby nie było zdarzenia powodującego szkodę, a tym czym dysponuje
rzeczywiście na skutek tego zdarzenia (…)”; III PO 31/63, OSNCP 1964, Nr 7–8, poz. 128.
33
Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 91.
34
K. Ludwichowska, op. cit., s. 129–130.
35
B. Kęszycka, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej,
Poznań 1999, s. 105; A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Poznań 2001, s. 48; G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 106–144; M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, C. H. Beck,
Warszawa 2014, s. 233–236; E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia non-life, CeDeWu, Warszawa
2010, s. 361.
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Charakterystyczne dla umownego stosunku ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej36 jest zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego
w umowie zobowiązania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę37 ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony38.
Wypadek ubezpieczeniowy jest zdarzeniem prawnym powodującym przemianę możliwości prawa do świadczenia, którą miał ubezpieczający od chwili
powstania stosunku ubezpieczenia, w rzeczywiste prawo do tego świadczenia39.
Powstanie zaś tego prawa jest uwarunkowane właśnie nastąpieniem określonego
zdarzenia losowego. Może on powstać jedynie w ramach istniejącego już stosunku ubezpieczenia. O tym, jakie zdarzenie losowe należy uznać za wypadek
ubezpieczeniowy w danym rodzaju ubezpieczenia decyduje zazwyczaj umowa
lub ogólne warunki ubezpieczenia. W komunikacyjnym ubezpieczeniu OC wypadkiem ubezpieczeniowym jest wyrządzenie szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.
Zgodnie z § 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę w związku
z ruchem tego pojazdu, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.
Z kolei w oparciu o art. 35 przedmiotowej ustawy, ubezpieczeniem OC komunikacyjnym objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która w okresie
ustalonym w umowie kierując pojazdem wyrządziła szkodę ruchem tego pojazdu.
Zakres odpowiedzialności ubezpieczonego (posiadacz lub kierujący pojazdem) wpływa na zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, który na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia OC zobowiązany jest do naprawienia szkody.
Wysokość odszkodowania powinna obejmować wszelkie szkody i obejmować
wysokością (w granicach sumy gwarancyjnej40) pełną odpowiedzialność sprawcy
ustaloną na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności41.
36
Jest to trójstronny stosunek ubezpieczenia, gdzie podmiotami są: zakład ubezpieczeń;
ubezpieczający i ubezpieczony; oraz poszkodowany/ uprawniony do odszkodowania.
37
Odpowiedzialność cywilną reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
DzU 1964, nr 16, poz. 93, ze zm.
38
A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 80.
39
W. Warkałło, W.Marek, W. Mogilski, Prawo ubezpieczeniowe, PWN, Warszawa 1983,
s. 177.
40
W obowiązującym stanie prawnym suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych (art. 36 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, UFG i PBUK).
41
J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 188.
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Likwidacja szkód komunikacyjnych z uwzględnieniem
obowiązujących terminów

Postępowaniem likwidacyjnym określa się zespół czynności faktycznych
i prawnych mający na celu wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wypłaty odszkodowań należnych
osobie poszkodowanej. Używane określenie likwidacja podkreśla fakt, że chodzi
o likwidację skutków wypadków ubezpieczeniowych 42.
W procesie likwidacji szkód wyodrębnia się następujące etapy:
 przyjęcie zgłoszenia szkody,
 ustalenie danych dotyczących umowy ubezpieczenia,
 ustalenie okoliczności wypadku i odpowiedzialności za szkodę,
 ustalenie rozmiaru szkody oraz wysokości należnego odszkodowania,
 podjęcie decyzji odszkodowawczej,
 realizacja odszkodowania lub świadczenia,
43
 windykacja regresów .
Na straży jakości usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego stoją regulacje
ustawowe. Regulują m.in. sposób ustalania odpowiedzialności ubezpieczycieli
w stosunku do poszkodowanych oraz bezwzględne terminy wypłat odszkodowań/świadczeń. Zarówno z uwagi na powszechność przedmiotowego ubezpieczenia, jak i ochronę interesów poszkodowanych znacząca jest waga problematyki dotycząca terminowości wypłaty odszkodowania.
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK precyzuje procedurę wypłaty odszkodowań należnych poszkodowanym44. Nie budzi wątpliwości
fakt, że sprawne i rzetelne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych to obowiązek ubezpieczyciela.
Postanowienia o terminach realizacji roszczeń w ramach ubezpieczenia OC
komunikacyjnego zawiera art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Na tej podstawie zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni, licząc od daty zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli
jednak w terminie tym wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania okazało się
42

M. Kościelniak, Prawa i obowiązki poszkodowanego w toku postępowania likwidacyjnego
– część 1, „Monitor Ubezpieczeniowy” 2015, nr 59, styczeń; T. Krupa, E. Kulińska, Likwidacja
szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – podstawowe problemy, Komisja Nadzoru Finansowego,
Warszawa 2015, s. 4; E. Kowalewski, Umowa ubezpieczeniowa, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Toruń 2002, s. 112.
43
J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom III – Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 2003, s. 232.
44
W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej są to osoby poszkodowane przez ubezpieczonego sprawcę.
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niemożliwe, to w oparciu o ust. 2 powołanego artykułu, odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności (przy
zachowaniu należytej staranności45), nie później jednak niż w terminie 90 dni od
dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie46.
Termin 90-dniowy może być przedłużony w ściśle określonej sytuacji, tj.
kiedy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego47.
Ale w każdym przypadku, ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część
odszkodowania w terminie 30 dni. W tym terminie zakład ubezpieczeń jest zobowiązany również do zawiadomienia na piśmie uprawnionego o przyczynach
niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części oraz o przewidywanym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego48.
45

W brzmieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego: „należytą staranność dłużnika w zakresie
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru tej działalności”. Zachowanie należytej staranności w procesie likwidacji szkód będzie
oznaczać przestrzeganie standardów, jakich oczekuje się od profesjonalistów zawodowo działających w branży ubezpieczeniowej. Przyjęte mierniki staranności do oceny działalności zakładu
ubezpieczeń powinny odwoływać się do oczekiwań ogólnie przyjmowanych w typowych sytuacjach, występujących na rynku ubezpieczeniowym, odnoszących się do procesu likwidacji szkód;
T. Krupa, E. Kulińska, op. cit., s. 11; Można tez porównać Orzeczenie Sądu Apelacyjnego
w Lublinie z 13.08.2014 r. „(…) wymóg od dawna stawiany zakładom ubezpieczeń w związku
z przeprowadzanym przez te podmioty postępowaniem likwidacyjnym. Stopień staranności zakładu ubezpieczeń musi uwzględniać zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.
Nakazuje on uwzględniać profesjonalizm ubezpieczyciela, jego doświadczenie, fakt posiadania
fachowej obsługi, a także dostęp do opinii rzeczoznawców i innych specjalistów w danej dziedzinie (…), http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl [dostęp: 02.12.2015].
46
Standard wskazany w Wytycznych KNF odnoszący się do tej kwestii to Wytyczna 10.3:
„Każde roszczenie, zgłaszane wraz z zawiadomieniem o zajściu zdarzenia losowego lub zawiadomieniem o szkodzie lub w terminie późniejszym, powinno być rozpatrzone z uwzględnieniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności co do terminu i obowiązków
informacyjnych”.
47
Zastrzeżenie to nie może dotyczyć każdego postępowania sądowego powiązanego z wypadkiem ubezpieczeniowym, lecz jedynie takiego postępowania, którego zakończenie jest niezbędne dla ostatecznego ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zaistniałe zdarzenie
w rozumieniu zakresu odpowiedzialności. W związku z tym analizowane zastrzeżenie/przesłanka
powinna być traktowana wyjątkowo i nie może być nadużywana. Sąd Najwyższy w Wyroku
z 10 stycznia 2000 r. (III CKN 1105/98, OSNC 2000, nr 7–8, poz. 134) stwierdził, że „(...) zakład
ubezpieczeń nie jest upoważniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do
czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej, dotyczącej wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca od odpowiedzialności cywilnej. Należącego do istoty działalności
ubezpieczeniowej obowiązku ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności zakład ubezpieczeń
nie może przerzucać na inne podmioty, a w szczególności biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego, gdyż w takiej sytuacji dopuszcza się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania”;
J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, op. cit., s. 99–100.
48
Regulacje KNF obejmujące ten zakres są w Wytycznej 10.2: „Zakład ubezpieczeń, w każdym przypadku, gdy jest to zasadne, powinien w terminach wynikających z przepisów prawa
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Przepisy analizowanego art. 14 nie określają terminu, w którym zakład
ubezpieczeń powinien rozpocząć postępowanie likwidacyjne. Określają natomiast datę początkową, od której jest liczony termin do wypłaty odszkodowania/świadczenia. Należy również podkreślić, że dokładnie jest wskazany termin
zakończenia postępowania likwidacyjnego, co ma poprzedzać wypłatę odszkodowania.
Przepisy określające czas rozpoczęcia czynności likwidacyjnych oraz sposób ich przeprowadzenia są zawarte w ustawie o działalności ubezpieczeniowej49, z których wynika, że zakład ubezpieczeń „po otrzymaniu zawiadomienia
o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem na piśmie (lub w inny
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę), jakie dokumenty są potrzebne do
ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania”50.
Wskazane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych terminy wypłat
odszkodowań mają na celu zdyscyplinowanie zakładów ubezpieczeń i zapobieganie zbędnej zwłoce w spełnianiu odszkodowań/świadczeń.
Przedstawione uregulowania prawne, zarys linii orzecznictwa i Wytyczne
KNF w zakresie terminowości likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyznaczają standardy i procedury należytego, a zarazem profesjonalnego przeprowadzenia procesu likwidacji szkód.

i zawartej umowy ubezpieczenia, spełnić bezsporną część świadczenia, w wysokości odpowiadającej rozmiarowi szkody ustalonemu na dzień podjęcia decyzji o wypłacie bezspornej części
świadczenia”.
49
Art. 16 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2013,
poz. 950, ze zm. – akt uchylony z dniem 01.01.2016; od 01.01.2016 obowiązuje Ustawa z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, DzU 2015, poz. 1844,
przepisy dotyczące czasu rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego i sposobu jego przeprowadzenia znajdują się w art. 29 ustawy. Uregulowania te nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim
stanem prawnym.
50
Wytyczna 10.1. odnosi się do tych czynności: „Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, powinien samodzielnie i aktywnie podejmować wszelkie obiektywnie możliwe
działania w ramach postępowania likwidacyjnego (np. pozyskanie informacji od jednostek policji,
pozyskanie relacji świadków), w szczególności nie powinien oczekiwać na wyrok sądu w sytuacji,
gdy obiektywnie możliwe jest samodzielne ustalenie przez zakład ubezpieczeń swojej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia”.
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Jedną z konsekwencji niespełnienia odszkodowania w wymaganym terminie przez ubezpieczyciela jest prawo poszkodowanego do dochodzenia roszczeń
z tytułu odsetek za okres zwłoki51.
Dodatkowo należy również podkreślić, że w przypadku niedokonania wypłaty odszkodowania w wymaganym terminie, organ nadzoru stosuje wobec
zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze52, tj. w drodze decyzji może nałożyć kary
pieniężne:
 na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów – w wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu
z ostatnich 12 miesięcy lub
 na zakład ubezpieczeń do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto,
uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim, a w przypadku, gdy
zakład ubezpieczeń nie prowadził działalności lub miał zbiór składki przypisanej
poniżej 20 mln zł do wysokości 100 tys. zł.
W Załączniku nr 1 zestawiono kwoty kar nałożone przez Komisję Nadzoru
Finansowego w okresie 2010–2015 wynikające z naruszenia przepisów prawnych w zakresie terminowości wypłat odszkodowań53. Najniższa kara to 3.000 zł
nałożona przez organ nadzoru na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
w 2012 r., a w 2014 r. na BRE Ubezpieczenia TUiR. Z kolei najwyższą kwotą
kary 150.000 zł zostały obciążone: PZU SA (w 2013 i 2014 r.) oraz TUiR
WARTA SA (w 2013 r.).
W analizowanym okresie urząd KNF najczęściej (tj. pięciokrotnie) nakładał
kary na następujące zakłady ubezpieczeń: InterRisk TU SA Vienna Insurance
Group; MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Warto jeszcze zauważyć, że nałożona wartość kar ogółem na ubezpieczycieli była najwyższa w 2014 roku (910 000 zł). W tym też roku częstotliwość nakładania kar była duża (15 razy). Natomiast w 2015 r. KNF nałożył kary tylko
na 3 zakłady ubezpieczeń. Możliwe, że jest to już efekt realizacji Wytycznych
KNF, do wprowadzenia których ubezpieczyciele byli zobowiązani w terminie do
31 marca 2015 r.

51

W oparciu o art. 481 kodeksu cywilnego: „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem
świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.
52
W oparciu o art. 14 ust. 3a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, urząd nadzoru stosuje środki nadzorcze określone w art. 362 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r…; natomiast
według przepisów obowiązujących do 31.12.2015 był to art. 212 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja
2003 r…
53
Art. 14 ust. 1 i 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
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W przedmiotowym kontekście na uwagę zasługują jeszcze przepisy Ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (art. 16 ust. 2 i 3) dotyczące
obowiązków uczestników zdarzenia54, tj.
 obowiązek niezwłocznego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku
ubezpieczeniowym z równoczesnym przekazaniem posiadanych informacji
i udzieleniu niezbędnych wyjaśnień,
 obowiązek przekazania pozostałym uczestnikom wypadku informacji
o zawartej umowie ubezpieczenia,
 obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów
dotyczących zdarzenia i szkody.
Jak określa E. Kowalewski kwalifikowane naruszenie tych obowiązków
przez osobę objętą ubezpieczeniem może skutkować55:
 odpowiednim ograniczeniem wypłacanego odszkodowania lub
 dochodzeniem przez zakład ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Kluczowe wartości w procesie likwidacji szkód

Ochrona ubezpieczeniowa to wieloetapowy proces zakładu ubezpieczeń, począwszy od konstrukcji produktu ubezpieczeniowego, przez sprzedaż, likwidację
szkód, aż do utrzymania finansowej zdolności regulowania zobowiązań56.
O jakości ochrony ubezpieczeniowej świadczy, najbardziej wymiernie,
przebieg procesu likwidacji szkody. W sytuacji zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel powinien posiadać zdolność rzetelnej wyceny należności wynikających z tego tytułu i ich wypłaty bez zbędnej zwłoki. Niezbędne w tym etapie jest określenie wewnętrznych procedur i standardów, a także
odpowiednia organizacja procesu likwidacji szkód.
Jak podaje B. Hadyniak główne czynniki jakości ochrony ubezpieczeniowej to:
 dopasowanie ochrony do potrzeb,
 potencjał finansowy ochrony,
 zdolność operacyjna (zasady, procedury, kadry),
57
 należyte wywiązywanie się ze zobowiązań (postawy, etyka) .
54
Są to osoby „objęte ubezpieczeniem”, czyli ubezpieczający, ubezpieczony i poszkodowany
(na tle ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).
55
E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz,
LexixNexis, Warszawa 2004, s. 267.
56
Szerzej o procesie ochrony ubezpieczeniowej: J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), op. cit.,
s. 64–69; J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 1 – Mechanizmy i funkcje, Poltext,
Warszawa 2000, s. 60–66.
57
B. Hadyniak, Ubezpieczenia prywatne. Kompendium, Poltext, Warszawa 2014, s. 129.
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Czynniki te zapewniają wysoką jakość procesu ochrony ubezpieczeniowej
i są jednocześnie wartością, której oczekują konsumenci. B. Hadyniak wyodrębnia matrycę wartości, które są kluczowymi składnikami biznesowego procesu
ubezpieczeniowego. Zadaniem ubezpieczycieli jest zdefiniowanie tych wartości
i ich realizowanie w poszczególnych etapach ochrony ubezpieczeniowej. Identyfikowane wartości nie powinny być liczne, ale rzeczowo określone, aby była
możliwość stworzenia mierników ich realizacji. Na siatce technicznych działań
ubezpieczyciela i czynników zapewniających dobrą jakość ochrony ubezpieczeniowej identyfikuje się wartości. Poniżej przykład identyfikowania wartości
w jednym z elementów procesu ubezpieczeniowego, tj. w likwidacji szkód
(roszczenia):
 kondycja finansowa  roszczenia zgodne z należnymi,
 jakość operacyjna  dobre zasady likwidacji roszczeń oraz procedury
(JKS – jakość kontroli specjalistów, JK – jakość kontroli),
58
 etyka  priorytet rzetelności, wysokie zaangażowanie .
3. NIETERMINOWOŚĆ LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
JAKO PRZEDMIOT SKARG KIEROWANYCH
DO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Z uwagi na fakt, że analiza danych dotyczących skarg obejmuje okres funkcjonowania jeszcze Rzecznika Ubezpieczonych59, to poniżej zostaną przedstawione kompetencje i zadania tej instytucji. W obecnym stanie prawnym60 działa
urząd Rzecznika Finansowego.
Zakres kompetencji i zadania Rzecznika Ubezpieczonych

Podstawowym zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest reprezentowanie
i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów
ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pra-

58

Ibidem, s. 129–131.
Dane dotyczą okresu: 1995–2014 i zostały uzyskane z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.
60
Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r…, z dniem 11 października 2015 r. urząd
Rzecznika Ubezpieczonych został przekształcony w urząd Rzecznika Finansowego. Podmiot ten
reprezentuje już nie tylko konsumentów rynku ubezpieczeniowego, członków OFE czy uczestników PPE, ale również klientów banków, banków spółdzielczych, SKOK-ów, firm pożyczkowych,
instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz funduszy inwestycyjnych.
59
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cowniczych programów emerytalnych61. Instytucja ta reprezentuje konsumentów
zarówno wobec instytucji państwowych, jak i wobec poszczególnych zakładów
ubezpieczeń, OFE czy PPE.
Ustawowe kompetencje Rzecznika to m.in.:
 rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach,
 opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji
i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
 informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz PIU
o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu ubezpieczycieli, OFE, PPE
czy innych instytucji rynku ubezpieczeniowego,
 stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania
sporów.
Istotne znaczenie dla praktyki działalności tej instytucji ma uprawnienie do
występowania do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie spowodowało rozbieżności
w orzecznictwie. Dużym wsparciem dla działań w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych jest kompetencja Rzecznika, która daje możliwość przedstawiania sądowi istotnego poglądu w sprawie (zarówno z inicjatywy
strony, jak i sądu)62.
Rzecznik Ubezpieczonych podejmuje czynności z urzędu lub na wniosek
zainteresowanej osoby. Podejmując daną sprawę bada, czy wskutek działania
lub zaniechania instytucji rynku ubezpieczeniowego, nie nastąpiło naruszenie
prawa lub jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia. Należy podkreślić, iż
Rzecznik nie został wyposażony w kompetencje o charakterze decyzyjnym
w stosunku do negatywnego stanowiska tych instytucji. Rzecznik lub pracownicy Biura mogą występować do zakładów ubezpieczeń o udzielenie informacji
lub wyjaśnień, w szczególności:
 w sprawach indywidualnych (w takich przypadkach wymagany jest
wniosek osoby, której sprawa dotyczy),
 w sprawach postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń, które według
Rzecznika są niekorzystne dla konsumentów,
 w kwestii nieprawidłowej obsługi reprezentowanych osób, świadczonej
przez te podmioty.
Praktyka wykazuje, iż najbardziej rozwiniętym obszarem działań urzędu
Rzecznika Ubezpieczonych jest rozpatrywanie indywidualnych skarg.

61
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, DzU 2003, nr 124, poz. 1153, ze zm.
62
J. Monkiewicz, M. Orlicki (red.), Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym
w Polsce, Poltext, Warszawa 2015, s. 76–77.
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Postępowania skargowe

Analizując dane dotyczące skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, od
początku funkcjonowania urzędu Rzecznika Ubezpieczonych (od 1995 r.), zauważa się tendencję wzrostową (tab. 2). Zmniejszenie liczby wpływających
spraw, w ujęciu rok do roku, odnotowano tylko w 2002 i 2014 r. Spadek liczby
skarg odnotowany w roku 2014 może mieć związek ze zmniejszeniem liczby
kolizji i wypadków drogowych.
Tabela 2. Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (dział II) kierowanych
do Rzecznika Ubezpieczonych

Rok

Liczba skarg
ogółem

1995/96
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.089
1.043
1.419
1.711
2.430
2.866
2.576
3.273
4.235
4.601
6.404
6.883
7.631
8.566
11.947
14.356
15.273
16.516
15.429

Skargi z zakresu ubezpieczenia OC
komunikacyjnego
Udział w ogólnej
Liczba
liczbie skarg (w %)
236
21,7
322
30,9
545
38,4
661
38,6
857
35,3
1.069
37,3
891
34,6
1.103
33,7
1.551
36,6
1.683
36,6
2.554
39,9
2.979
43,3
3.343
43,8
3.046
35,6
3.746
31,4
4.574
31,9
4.907
32,1
6.900
41,8
6.135
39,8

Źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Struktura rodzajów skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych znajduje generalnie odzwierciedlenie w strukturze portfela ubezpieczeń i dominującą
grupą są skargi związane z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym. Na ogół ich
udział w ogólnej liczbie spraw z zakresu działu II waha się w przedziale 30–40%.
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Tematyka skarg z zakresu likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najczęściej dotyczyła:
 odmowy uznania roszczeń o odszkodowanie/świadczenie,
 niepełnego zaspokojenia roszczeń,
 opieszałego prowadzenia postępowań likwidacyjnych, co w konsekwencji prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń,
 odmowy lub utrudnień w udostępnianiu akt szkody,
 niedostatecznego informowania o dokumentach wymaganych w związku
z likwidowaną szkodą63.
Wśród skarg zgłaszanych do Rzecznika z zakresu OC komunikacyjnego
wyodrębnia się dość znacząca grupa, której przedmiotem jest wyłącznie przewlekłe postępowanie likwidacyjne zakładów ubezpieczeń, skutkujące niedochowaniem ustawowych terminów wypłaty odszkodowania. Na wykresie 1 zaprezentowano te dane obejmujące lata 2009–201464.

2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.

6135
566
6900
720
4907
654

4574
812
3746
913
3046
659
Ogółem

z zakresu nieterminowości w likwidacji szkód

Wykres 1. Liczba skarg dotycząca ubezpieczenia OC komunikacyjnego
Źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

63

J. Monkiewicz, M. Orlicki (red.), op. cit., s. 80 oraz Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za 2014 r., https://rf.gov.pl/files/22005__5303__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_
za_rok_2014.pdf [dostęp: 15.02.2016].
64
Rzecznik Ubezpieczonych nie posiada danych z zakresu nieterminowości w likwidacji
szkód za okres 1995/96–2008.
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Ogólna liczba spraw dotycząca ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych wykazuje tendencję wzrostową (do roku 2013). Natomiast
w obszarze nieterminowego zaspokajania roszczeń nie zauważa się żadnego
kierunku. Z kolei analizując udział liczby skarg z tego obszaru w ogólnej liczbie
spraw z zakresu OC komunikacyjnego widoczny jest trend malejący od 2011 r.:
21,6% (2009 r.); 24,4% (2010 r.); 17,8% (2011 r.); 13,3% (2012 r.); 10,4%
(2013 r.) i 9,2% (2014 r.).
Na podstawie zaprezentowanej analizy nasuwa się wniosek, że dyscyplina
rynkowa w zakresie terminowości wypłat odszkodowań jest coraz większa. Jest
to efekt nie tylko realizacji kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, szeroko zakrojonych działań Rzecznika Ubezpieczonych, ale też samych zakładów ubezpieczeń.
Przy tej okazji warto zasygnalizować o tym, że Rzecznik Ubezpieczonych
szczegółowo odniósł się do najczęstszych problemów związanych z likwidacją
szkód komunikacyjnych w raporcie zatytułowanym: Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych65. Poprzez obserwację praktyk stosowanych w postępowaniach likwidacyjnych w wyniku rozpatrywania
skarg na zakłady ubezpieczeń, przeanalizowane zostały następujące kwestie:
 kwalifikacja szkody jako całkowitej,
 stawki za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych,
 odmowa zwrotu wydatków za ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy,
 opieszałość w likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych,
 opieszałość w postępowaniu likwidacyjnym z powodu biernego oczekiwania na zakończenie postępowania karnego lub w sprawie o wykroczenie,
 dostęp do informacji i dokumentów z akt szkody.
Jak podano w raporcie, niedotrzymanie terminu likwidacji szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, w dużej liczbie spraw wynika ze sporu stron
dotyczącego wysokości należnego odszkodowania. W części skarg analizowanych przez Rzecznika przyczyną opieszałości jest bierne oczekiwanie przez
ubezpieczycieli na uzyskanie potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę szkody lub na uzyskanie notatki policyjnej zawierającej faktyczne okoliczności zdarzenia oraz informację dotyczącą odpowiedzialności sprawcy. Kolejną
praktyką była całkowita bierność w udzieleniu odpowiedzi na odwołanie poszkodowanego skierowane do zakładu ubezpieczeń. Również bierne oczekiwanie na zakończenie postępowania karnego lub cywilnego powodowało niedochowanie obowiązków w zakresie terminowości wypłat odszkodowań. A przecież zasadą jest, że przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego we własnym
zakresie to obowiązek ubezpieczyciela.
65

Raport Rzecznika Ubezpieczonych, część II, https://rf.gov.pl/z-prac-biura/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych___Orzecznictwo_Sadu_Najwyzszego_a_praktyka_li-kwidacji_szkod_komunikacyjnych__21606 [dostęp: 15.02.2016].
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PODSUMOWANIE

Działalność ubezpieczeniowa jest działalnością biznesową, gdzie jak wiadomo domeną są wartości ekonomiczne. Zakłady ubezpieczeń mają bodźce finansowe do naruszania nie tylko standardów dobrych praktyk.
Z jednej strony proces likwidacji szkód stanowi strategiczny aspekt dla każdego zakładu ubezpieczeń, a z drugiej strony to właśnie na tym etapie wykonywania umowy, relacje ubezpieczyciela z klientami są najbardziej intensywne.
A końcowy kształt tych relacji przesądza o wizerunku zakładu ubezpieczeń
przez szeroko rozumiany rynek.
Termin wypłaty odszkodowania ma zasadnicze znaczenie dla osoby poszkodowanej. Jeżeli na skutek wypadku doszło do zmniejszenia dóbr przez ruch
pojazdu, to poszkodowany ma prawo oczekiwać rzetelnego i sprawnego spełnienia należnego świadczenia. Mając na uwadze to, że zwłoka w naprawieniu
szkody może zwiększyć jej rozmiary ważne jest, aby jak najkrócej trwał stan
„pokrzywdzenia” osoby dochodzącej roszczeń.
Jednak jak pokazuje praktyka na polskim rynku ubezpieczeniowym, nieodosobnionym zjawiskiem jest opieszałość w likwidacji szkód, o czym świadczą
choćby skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych czy kary nakładane
przez Komisję Nadzoru Finansowego z tego powodu.
Uregulowania prawne, orzecznictwo sądowe i Wytyczne KNF w zakresie
terminowości wypłat odszkodowań z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, wyznaczają standardy i procedury należytego, a co za tym
idzie profesjonalnego postępowania likwidacyjnego. Niedotrzymanie przez
ubezpieczycieli obowiązujących terminów likwidacji szkód, to nie tylko nieprzestrzeganie standardów etycznych, ale wiąże się również z naruszeniem
przepisów prawa.
Jeżeli proces likwidacji szkody jest przeprowadzony sprawnie i rzetelnie, to
zwiększa się prawdopodobieństwo osiągnięcia satysfakcji konsumentów, a tym
samym wzmacniana jest reputacja zakładów ubezpieczeń. Szybkość spełnienia
odszkodowania jest przecież jednym z głównych czynników poprawności funkcjonowania umów ubezpieczenia w obrocie gospodarczym.
Na zakończenie należy jeszcze podkreślić, że w ostatnim czasie zauważa się
poprawę tempa postępowań likwidacyjnych z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Pozytywny wpływ na przedmiotowy aspekt działalności ubezpieczeniowej
mogą mieć:
 skuteczna realizacja kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego,
 dalsze działania Rzecznika Ubezpieczonych (aktualnie: Rzecznika Finansowego),
 przestrzeganie Wytycznych KNF przez zakłady ubezpieczeń,

Etyczny wymiar terminowości likwidacji szkód komunikacyjnych

263

 prawnie unormowana ścieżka odwoławcza/ reklamacyjna,
 efektywna realizacja ustawowego zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń, ja-

kim jest kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad
uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej.
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THE ETHICAL DIMENSION OF TIMELY ADJUSTMENT OF
AUTOMOBILE INSURANCE CLAIMS

Abstract: Observance of ethical norms in the insurance business is the foundation of building
trust in this segment of the financial market.
A person who has suffered a loss in traffic accident is right to expect the insurance company
to carry out the loss adjustment process fairly and efficiently. In practice, however, the economic
interests of insureds who are eligible to receive damages under the automobile liability insurance
are breached. Untimely completion of the claim adjustment process is one of the areas of nonconformance in the relations be4tween insurance companies and their customers.
The aim of the essay is to define the importance of timely payment for motor insurance claims
in the context of ethics of insurance. The research aims are guided by the following questions:
1. What role does ethic play in insurance activities?
2. What is the role of interpretation of legislation in satisfying insurance claims?
3. What supervisory means does the KNF (Polish Financial Supervision Authority) apply in
case the compensation is not paid by due date?
4. What did the complaints in the field of payment of motor insurance claim compensations,
as directed to the Insurance Ombudsman (currently the Financial Ombudsman) concern?
To complete the presented research aim the following research methods were used:
 case study literature
 interpretation analysis of legislation
 analysis of complaints and use of supervisory means (in quantitative aspect).
Keywords: ethics, insurance business, claims adjustment deadlines, automobile liability
insurance.

Anna Celczyńska

266

Załącznik 1
Kary nałożone przez KNF wynikające z naruszenia art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w latach 2010–2015
Zakład ubezpieczeń
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
Ogólnych SA
Benefia Towarzystwo
Ubezpieczeń SA Vienna
Insurance Group
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji
Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń SA Vienna
Insurance Group
Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń SA
Gothaer Towarzystwo
Ubezpieczeń SA
HDI Asekuracja Towarzystwo
Ubezpieczeń SA

Kwota kary (numer uzasadnienia*)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

–

–

–

–

5 000 zł (Nr 1)

–

–

–

–

–

40 000 zł
(Nr 1)

–

–

–

–

–

10 000 zł
(Nr 2)

50 000 zł
(Nr 2
i Nr 3)

–

–

10 000 zł
(Nr 2)

–

70 000 zł
(Nr 2 i Nr 3)

–

–

–

50 000 zł
(Nr 1)
20 000 zł;
25 000 zł
(Nr 1)

20 000 zł;
10 000 zł
(Nr 2)

–

–
10 000 zł
(Nr 1)

InterRisk Towarzystwo
60 000 zł
10 000 zł
Ubezpieczeń SA Vienna
(Nr 2
(Nr 2)
Insurance Group
i Nr 3)
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń
–
–
SA
MTU Moje Towarzystwo
10 000 zł;
–
Ubezpieczeń SA
10 000 zł (Nr 2)
Polskie Towarzystwo
10 000 zł
–
Ubezpieczeń SA
(Nr 2)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
10 000 zł
–
SA
(Nr 2)
Sopockie Towarzystwo
10 000 zł
–
Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
(Nr 2)
Towarzystwo Ubezpieczeń
10 000 zł
–
i Reasekuracji Allianz Polska SA
(Nr 2)
Towarzystwo Ubezpieczeń
30 000 zł
–
i Reasekuracji „WARTA” SA
(Nr 2)
Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA SA (jako
–
–
następca prawny HDI Asekuracja
Towarzystwo Ubezpieczeń SA)
Towarzystwo Ubezpieczeń
10 000 zł
–
Wzajemnych TUW
(Nr 2)
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń
–
–
Wzajemnych
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń
10 000 zł
–
SA
(Nr 2)
OGÓŁEM
160 000 zł
120 000 zł

3 000 zł
(Nr 2)
70 000 zł;
70 000 zł
(Nr 1)

100 000 zł
(Nr 1)

100 000 zł
(Nr 1)

–

–

–

–

–

50 000 zł
(Nr 1)

45 000 zł
(Nr 1)

20 000 zł
(Nr 1)
–

–

–

150 000 zł
(Nr 1)

150 000 zł
(Nr 1)
100 000 zł
(Nr 2)

–

50 000 zł
(Nr 2)
30 000 zł
(Nr 2 i Nr 3)
50 000 zł
(Nr 1)

40 000 zł
(Nr 1)
150 000 zł
(Nr 1)

–

–

15 000 zł
(Nr 2)
3 000 zł
(Nr 2 i Nr3)

15 000 zł
(Nr 1)

–

–

–

10 000 zł
(Nr 2)
20 000 zł
(Nr 2)
25 000 zł
(Nr 2 i Nr 3)

283 000 zł

–

–

–
10 000 zł
(Nr 1)
480 000 zł

25 000 zł
(Nr 1)
40 000 zł
(Nr 1)

–
–
–
–
–

–

–

120 000 zł
(Nr 1)

–

100 000 zł
(Nr 1)

–

30 000 zł
(Nr 1)
7 000 zł
(Nr 2)

20 000 zł
(Nr 1)
–

–

–

910 000 zł

165 000 zł

* Numery uzasadnień oznaczają odpowiednio:
Nr 1 – Niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania
osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu.
Nr 2 – Niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Nr 3 – Niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że
odszkodowanie jej nie przysługuje.
Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych w: Wykaz kar nałożonych przez KNF – wg naruszeń,
http://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/050_Kary/kary.html [dostęp: 15.02.2016].

http://dx.doi.org/10.18778/8088-212-6.13

Daria Korytkowska*
ANALIZA WPŁYWU ISTNIENIA KODEKSÓW ETYCZNYCH
NA PROCES ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW
NA PRZYKŁADZIE KONFLIKTU MEDYCZNEGO

Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest poznanie wpływu istnienia kodeksów etycznych na
proces rozwiązywania konfliktów interesów. Ze względu na to, iż konflikty interesów mogą dotyczyć różnych aspektów życia (gospodarczych, politycznych, naukowych, itp.) oraz przybierać różne
formy, rozważania prowadzone są na przykładzie konfliktu medycznego.
Realizacja tego celu została poprzedzona zbadaniem skali występowania konfliktów medycznych, jak i wyodrębnieniem wszystkich stron uczestniczących w tym konflikcie, na podstawie których przeprowadzono analizę kodeksów etycznych.
W rezultacie stwierdzono, iż problem powstawania konfliktów medycznych nie jest rzadki,
a sam proces jego rozwiązywania bardzo złożony, angażujący wiele osób, których działanie
w istotnym stopniu uzależnione jest od istnienia kodeksu etycznego jakim powinny się kierować
strony konfliktu.
Słowa kluczowe: etyka, konflikt medyczny, strony konfliktu, kodeks etyczny.
WSTĘP

Problematyką konfliktów zajmują się przedstawiciele różnych dziedzin
nauki, takich jak: bioetyka, socjologia, psychologia, ekonomia, prawo czy medycyna, itp., stąd też konflikt może być różnie definiowany. Według J. Sikory,
konflikt jest zderzeniem sprzecznych interesów, celów, dążeń lub poglądów
jednostek i grup społecznych mogących przybierać różne formy i natężenie, od
konfliktów niegroźnych, dających się rozwiązać polubownie, do konfliktów
antagonistycznych, których rozwiązanie następuje przez eliminację, zniszczenie
lub podporządkowanie jednej ze stron1. Z. Uniszewski natomiast podaje, iż
„konflikt to sprzeczność interesów, niezgodność poglądów na tę samą sprawę
prowadzącą do zatargu, spór o wartości lub sposób działania w obszarze istotnego interesu różniących się stron”2. Według A. Krajewskiej „konflikt to proces
społeczny, sekwencja działań podejmowanych przez jego uczestników, który
polega na przeciwstawianiu się sobie nawzajem”3, lub też jak określa K. Bala*

Mgr Daria Korytkowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
J. Sikora, Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 7.
2
Z. Uniszewski, Konflikty i negocjacje, Prószyński i Spółka, Warszawa 2000.
3
A. Krajewska, Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie, Wydawnictwo Trio, Warszawa
2009, s. 23.
1
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wajder, konflikt to sytuacja społeczna, w której zachodzi sprzeczność interesów,
poglądów, postaw jednostek lub grup społecznych współistniejących i współdziałających w określonym miejscu i czasie”4.
Z punktu widzenia teorii interesów wyodrębnia się konflikt interesów, który
nierozerwalnie związany jest ze świadczeniem i korzystaniem z wszelkiego rodzaju usług. Jak podaje B. Klimczak powstaje on zawsze tam gdzie występować
będzie umowa między dwiema stronami: zleceniodawcą i wykonawcą, której
treścią jest powierzenie interesów i majątku do pomnożenia lub powierzenie
takich wartości jak: życie, zdrowie czy bezpieczeństwo5.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są zatem konflikty interesów i ich wymiar etyczny. Głównym zaś celem jest określenie wpływu istnienia kodeksów
etycznych na proces rozwiązywania konfliktów interesów.
Ze względu na to, że konflikty interesów mogą dotyczyć każdej dziedziny
życia, rozważania zostały przedstawione na przykładzie konfliktów medycznych. Stąd w pierwszej kolejności podjęto próbę zdefiniowania pojęcia konflikt
medyczny, określenia jego możliwych przyczyn powstawania oraz wskazania
jak ważny jest to problem, poprzez dokonanie oszacowania skali występowania
tego zjawiska. W dalszej kolejności dokonano zaś próby wskazania możliwych
sposobów rozwiązywania konfliktów i określenia ilości stron mogących uczestniczyć w danym konflikcie. Wyodrębnienie stron konfliktu medycznego natomiast pozwoli na dokonanie przeglądu istniejących kodeksów etycznych pod
kątem określenia ich wpływu na proces rozwiązywania konfliktu.
1. POJĘCIE KONFLIKTU MEDYCZNEGO

Przykładem konfliktu interesów może być konflikt medyczny. Powszechnie
wiadomo bowiem, że medycyna dotyczy życia, czyli najważniejszej wartości
jaką posiada każdy człowiek. Stąd też zawsze będzie ona polem do występowania napięć, konfliktów a nawet „wojen”, do których może dojść zarówno pomiędzy samymi lekarzami, samymi pacjentami6 oraz lekarzami7 i rodzinami pacjen4

K. Balawajder, Konflikty interpersonalne: analiza psychologiczna, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
5
B. Klimczak, Konflikt interesu, [w:] B. Klimczak i A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka
i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007.
6
Pacjent, w myśl art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest osobą
zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód
medyczny – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
DzU 2009, nr 52, poz. 417, ze zm.
7
Lekarz, w myśl art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do głównych jego
obowiązków zaliczyć należy: udzielanie przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badanie stanu
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tów, pacjentami a ich rodzinami, czy też urzędnikami i pacjentami lub pacjentami i lekarzami8.
Z punktu widzenia stron zaangażowanych w proces leczenia możemy zatem
wyodrębnić tzw. konflikt medyczny, który rozumiany będzie jako zderzenie
sprzecznych interesów, celów, dążeń lub poglądów jednostek związanych z procesem leczenia, mogących przybierać różne formy i natężenie, dających się
rozwiązać polubownie lub poprzez „walkę”, np. na drodze prawnej.
2. BŁĄD MEDYCZNY, ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE ORAZ ZDARZENIE
MEDYCZNE JAKO PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁO KONFLIKTÓW

Jednym z najczęściej poddawanych dyskusji problemów, które mogą powodować ostre konflikty w relacji lekarz – pacjent jest fakt występowania tzw. błędów medycznych, które różnie są interpretowane przez obie strony konfliktu.
Przykład takiej sytuacji został zaprezentowany przez Z. Marka, który wskazuje, iż z punktu widzenia pacjenta mianem błąd medyczny określa się „każdy
wynik leczenia, który nie spełnił oczekiwań” chorego. Natomiast z punktu widzenia lekarza często istnieje brak zasadności takiego podejścia do błędu, gdyż
za brak uzyskania w pełni dobrego wyniku leczniczego odpowiada „splot niekorzystnych okoliczności”9. Za taką rozbieżność w rozumieniu pojęcia błąd
Z. Marek wini przede wszystkim brak istnienia jego legalnej definicji.
W świetle przeglądu literatury przedmiotu, można zauważyć, iż problem definicyjny jest tu dużo szerszy, gdyż nie tylko brak legalnej definicji, ale i mnogość podejść powoduje szereg problemów interpretacyjnych10. Dlatego w konfliktach rozwiązywanych na gruncie sądowym najczęściej stosuje się definicję
kształtowaną przez orzecznictwo sądowe, które utożsamia błąd medyczny
zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie
porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich, a także prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących,
w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub
nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, DzU 1997, nr 28, poz. 152, ze zm.
8
J. Hartman, Wojna lekarzy z pacjentami, [w:] J. Hartman, M. Waligóra, Etyczne aspekty decyzji medycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
9
Z. Marek, Błąd medyczny odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007, s. 33.
10
Na temat definicji błędu medycznego powstało niezwykle wiele prac, również autorka odniosła się do tego problemu w dwóch swoich artykułach: D. Korytkowska, Pojęcie błędu medycznego i zdarzenia medycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 274,
s. 61–70 oraz D. Korytkowska, Pojęcie błędu medycznego, zdarzenia niepożądanego i choroby
jatrogennej – rozważania terminologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”
2013, nr 296, s. 55–69.
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z czynnościami lekarza w zakresie diagnozy i terapii, które są niezgodne z nauką
medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym11.
Dodatkowo w literaturze pojawia się pojęcie nieco szersze od „błędu medycznego”, a mianowicie zdarzenie niepożądane, utożsamiane ze wszystkimi
przypadkami, w których skutek nie był zgodny z oczekiwanym lub spodziewanym rezultatem, niezależnie od przyczyn12.
Jeszcze innym pojęciem identyfikowanym często z błędem medycznym jest
pojęcie zdarzenia medycznego, które zostało wprowadzone artykułem 67a ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta13. W myśl
tej ustawy jest to: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta (do
których doszło w szpitalu), będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą
medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła
właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
3. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MEDYCZNYCH

Jak już zostało wspomniane, podstawowe strony konfliktu medycznego, do
którego doszło na tle powstania błędu medycznego lub zdarzenia medycznego,
mogą być różne (schemat 1).
Sądy powszechne:
– Sędziowie
– Biegli Sądowi

Kancelarie Adwokackie:
– Adwokaci
Pacjent lub rodzina pacjenta
KONFLIKT
Lekarz

Podmiot Leczniczy
Zakład Ubezpieczeń

Kancelarie Odszkodowawcze:
– Doradcy odszkodowawczy

Komisje Wojewódzkie:
– Lekarze
– Prawnicy

Schemat 1. Strony konfliktu medycznego
Źródło: opracowanie własne.
11

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., sygnatura IV CR 39/54.
D. Korytkowska, Pojęcie błędu medycznego, zdarzenia niepożądanego…
13
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2011, nr 113, poz. 660 – dalej
zwana ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta.
12
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W pierwszej kolejności będą to osoby bezpośrednio związane z procesem
leczenia, czyli pacjent i lekarz. W zależności od tego, jaki rezultat zostanie osiągnięty w trakcie leczenia oraz od tego na jakiej podstawie zatrudnieni będą lekarze w danej placówce leczniczej, a także z jakim rodzajem podmiotu leczniczego
miał do czynienia poszkodowany pacjent, w konflikt będą włączane inne podmioty, takie jak: rodzina poszkodowanego pacjenta czy podmiot leczniczy,
w którym trwał proces leczniczy.
Dodatkowo w momencie zastosowania metody rozwiązywania konfliktu
przy udziale osoby trzeciej, pośrednio w konflikt będą angażowane także inne
podmioty.
Należy zauważyć, iż ze względu na istotę i przedmiot sporu medycznego
dotyczącego najważniejszej wartości człowieka jaką jest zdrowie, rozwiązanie
go nie jest proste. Stąd też nie zawsze możliwe staje się dojście do jego rozstrzygnięcia przez same strony (np. poprzez negocjacje), dlatego w sytuacji konfliktowej często nieuniknione jest pojawienie się neutralnej wobec sporu osoby
trzeciej14. Rodzaj uczestniczącej w sporze osoby trzeciej uzależniony jest od
wybranego przez strony sposobu rozwiązywania konfliktu, którym może być 15:
 Mediacja, polegająca na takim działaniu osoby trzeciej (mediatora), aby
strony konfliktu mogły znaleźć porozumienie, usprawnić przebieg rozmów między
nimi, pomóc w zrozumieniu stanowisk stron. Należy zatem podkreślić, iż osobą
trzecią w sporze jest mediator, który nie jest stroną mogącą rozstrzygać spór,
a jedynie pomagającą osiągnąć porozumienie między skonfliktowanymi stronami.
Rozstrzygnięcie sporu zależy bowiem, tylko i wyłącznie od woli stron będących
w sporze. W konflikcie medycznym mediatorem będzie tzw. „zaufany lekarz”, który
na mocy ustawy o izbach lekarskich jest powoływany przez Radę Lekarską z zastrzeżeniem, że nie może nim być Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej16.
 Droga prawna – sądowa, polega na rozstrzyganiu sporu przez niezależną osobę trzecią, którą jest sąd. Jego zadaniem jest rozwiązanie konfliktu poprzez określenie, która ze stron ma słuszność. Aby móc wydać wiążące postanowienie, sędzia dokonuje oceny zebranych materiałów dowodowych, na podstawie których podejmuje ostateczną decyzję o wyniku kwestii spornej. Wydanie orzeczenia sądowego jest wiążące dla obu stron, a niepodporządkowanie się
mu związane jest z nałożeniem sankcji prawnych. Ze względu na złożoność
spraw medycznych należy dodać, iż w sporze rozwiązywanym na drodze sądowej pośrednio biorą udział jeszcze inni uczestnicy, tacy jak: adwokaci17
14

A. Krajewska, op. cit., s. 45.
J. Kowalczyk-Grzenkowicz, J. Arcimowicz, P. Jermakowicz, Rozwiązywanie konfliktów,
sztuka negocjacji i komunikacji, Oficyna Wydawnicza Polityki Warszawskiej, Warszawa 2003.
16
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, DzU 2009, nr 219, poz. 1708, ze zm.,
art. 113.
17
Adwokat – Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na
udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów
15
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(jako reprezentanci stron) i biegli18 (jako eksperci i organy doradcze
sędziego).
 Droga prawna – wojewódzka komisja, jest to najnowszy sposób rozstrzygania sporów wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta, skonstruowany wyłącznie dla sporów medycznych, do których doszło między pacjentem a placówką szpitalną. Polega on na tym, iż spór rozwiązywany jest
przez osobę trzecią, tworzoną przez specjalnie w tym celu powołaną Komisję
Wojewódzką, której zadaniem jest ustalenie, czy zdarzenie, następstwem którego była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne czy
też nie. Komisja ta w myśl ustawy o działalności leczniczej 19, składa się
z 16 członków – 8 z dziedziny nauk medycznych oraz 8 z dziedziny nauk prawnych. W każdej sprawie komisja orzekająca składa się z 4 członków.
W przypadku omawianych sposobów rozstrzygania sporów istotne jest zwrócenie uwagi na to, iż w sporze bezpośrednim między stronami może się pojawić
jeszcze jeden aktor, który będzie zastępował lekarza, lub podmiot leczniczy. Jest
nim zakład ubezpieczeń, który występuje w imieniu tych podmiotów na mocy
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej między nimi.
Pojęcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostało zdefiniowane
w kodeksie cywilnym, który stanowi, iż jest to zobowiązanie się ubezpieczyciela
do zapłaty określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim wobec, których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający
lub ubezpieczony20. Aktualnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, na mocy ustawy o działalności leczniczej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a jego warunki określone są w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.21 Natomiast podstawowe zasady jakim powinno podlegać to ubezpieczenie zostały określone w ustawie o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych22.
prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami – Art. 4 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze, DzU 1998, nr. 16, poz. 124, z późn. zm.
18
Biegły sądowy jest organem pomocniczym wymiaru sprawiedliwości w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych, powołany jest do sporządzania opinii dla określonych
w przepisach prawa kręgów podmiotów – J. Turek, Biegły sądowy i jego czynności, „Monitor
Prawniczy” 2007, nr 24, s. 1358–1364.
19
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU 2011, nr 112,
poz. 654, ze zm.
20
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, ze zm.
21
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, DzU 2011,
nr 293, poz. 1729.
22
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003, nr 124,
poz.1152, ze zm.
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4. SKALA WYSTĘPOWANIA KONFLIKTÓW MEDYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH DRÓG DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Jak zostało zasygnalizowane, istnieje wiele przyczyn wpływających na powstanie konfliktu medycznego oraz wiele sposobów rozwiązywania tych konfliktów, stąd też niezwykle trudne staje się określenie skali tego zjawiska, tym bardziej, iż brak jest jakiejkolwiek oficjalnej sprawozdawczości w tym zakresie. Jednakże ograniczając się do statystyki wpływu spraw do Sądów Powszechnych (tab.
1) oraz Komisji Wojewódzkich do spraw zdarzeń medycznych (tab. 2), a także
statystyki spraw wpływających do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Lekarzy dotyczących skarg na działalność podmiotów leczniczych, spróbujemy
oszacować minimalną liczbę powstających konfliktów medycznych w skali roku.
Tabela 1. Ewidencja wpływu spraw do sądów powszechnych w Polsce o odszkodowanie
za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia w latach 2005–2015
Rodzaj
placówki
leczniczej

Lata

SPZOZ
Skarb Państwa
lub jednostka samorządu
terytorialnego
NZOZ
Razem

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

883

824 690

647

656

663

678

800

801

774

764

137

127 110

93

62

71

91

69

62

50

45

63

66

53

80

93

102

127

97

138

1081 1026 863

806

771

814

862

971

990

921

947

61

75

Źródło: opracowano na podstawie danych statystycznych ministerstwa sprawiedliwości,
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ [dostęp: 20.03.2016].

Tabela 2. Wpływ spraw do Komisji Wojewódzkich do spraw orzekania o zajściu
zdarzenia medycznego w latach 2012–2014
Komisje Wojewódzkie ds. zdarzeń medycznych

2012

2013

2014

Wpływ

432

1 310

1 197

Prowadzono

432

1 118

1 355

Przeniesiono na okres następny

208

547

569

Źródło: opracowano na podstawie sprawozdań dotyczących przestrzegania praw pacjenta na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za lata 2012, 2013 przygotowane przez Rzecznika Praw
Pacjenta, https://www.bpp.gov.pl/sprawozdania-roczne/ [dostęp: 20.03.2016].
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W przypadku sądów powszechnych, jak można zauważyć w powyższej tabeli, każdego roku wpływa między 800 a 1000 spraw dotyczących szkód, jakie potencjalnie zostały wyrządzone przez działalność podmiotów leczniczych.
W przypadku zaś rozstrzygania konfliktu przed komisjami wojewódzkimi można
zaobserwować, iż z tej drogi rozwiązywania konfliktu skorzystało w ostatnich
trzech latach prawie 3 000 wnioskodawców. Patrząc natomiast na lata 2013–2014
zauważyć można, iż spraw dotyczących konfliktów medycznych opartych na finansowych roszczeniach w 2013 r. było 2 300, a w 2014 r. o 200 spraw mniej.
Dodatkowo na uwagę zasługuje działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, do którego wpływają skargi na działalność podmiotów leczniczych. Jak
wskazują dane, od 2011 r. rocznie wpływa ponad 3 000 skarg (tab. 3). Ze względu
na ich charakter uznać można, iż dane te również obrazują liczbę powstających konfliktów medycznych – spełniony jest bowiem warunek istnienia przedmiotu sporu
(określony w treści skargi), jak i istnienia stron zainteresowanych sporem.
Tabela 3. Statystyka spraw do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
w latach 2010–2013
Lata

2010

2011

2012

½ 2013

Sprawy

2 585

2 991

3 055

1 644

Źródło: dane przedstawione przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w sprawozdaniu z działalności VI kadencji, http://www.nil.org.pl/struktura-nil/naczelny-rzecznikodpowiedzialnosci-zawodowej/sprawozdania/kadencyjne-i-zjazdowe [dostęp: 20.03.2016].

Biorąc powyższe pod uwagę, można przyjąć, iż każdego roku w Polsce powstaje ponad 6 000 konfliktów medycznych, które są rozstrzygane przy udziale
różnych osób trzecich.
5. ETYKA JAKO DODATKOWY ASPEKT ODPOWIEDZIALNOŚCI
STRON KONFLIKTU

Jak podaje Wielka Encyklopedia PWN, pojęcie etyki w zależności od kontekstu bywa odmiennie definiowane. W sensie potocznym etykę rozumie się
jako ogół norm moralnych uznawany w danym okresie czasu przez określoną
zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania
w celu integracji grupy wokół pewnych wartości. W sensie filozoficznym zaś,
etyka to nauka dotycząca moralności23 rozpatrywana odrębnie w różnych aspektach normatywnych poprzez rozważania wartościująco-normatywne (Etyka
23

Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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normatywna – stara się odpowiadać na pytanie jak powinien zachowywać się
i postępować każdy człowiek, w tym także wykonujący szczególnie ważny dla
dobra wspólnego zawód24) oraz aspektach opisowych poprzez rozważania opisowo-wyjaśniające (Etyka opisowa). Dodatkowo wyróżnia się jeszcze tzw.
metaetykę oraz bioetykę. Pierwsza z nich stanowi uzupełnienie wspomnianych
etyk normatywnej i opisowej – podejmując zagadnienia kategorii uniwersalnych,
takich jak: wolna wola, dobrowolność, sprawiedliwość czy braterstwo. Druga
zaś jest działem filozofii moralności, mającym zastosowanie tylko w niektórych
etykach zawodowych, jak lekarskiej czy inżynierskiej, który dotyczy problemów
życia człowieka w różnych granicznych jego stanach z naciskiem na wpływ
nauki na naturalny rozwój człowieka25.
Z punktu widzenia niniejszego rozdziału największe znaczenie będzie miała
etyka normatywna, której część rozważań skierowana jest na tzw. etykę zawodową zajmującą się badaniem postępowania przedstawicieli określonych zawodów, opisywaniem go i uzasadnianiem adresowanych do nich zobowiązań,
oczekiwań oraz powinności związanych z wykonywaną profesją. Najczęściej
jednak utożsamiana jest ona z treścią zawartą w kodeksach deontologicznych
określonych zawodów26.
Dodatkowo należy zauważyć, iż z racji coraz to większego zainteresowania
tą problematyką przez instytucje prywatne, które czerpią zyski z występowania
konfliktów pomiędzy omawianymi stronami, znaczenia nabiera również tzw.
etyka biznesu, pojmowana jako etyka zajęcia i aktywności, w której dobro moralne identyfikuje się z wydajnością, efektywnością, zyskiem i przyrostem wartości. Według jej rozpoznania, człowiek z natury jest istotą ekonomiczną, dlatego etyka ta uzasadnia, że człowiek powinien podejmować taką aktywność, trud
i zajęcia, które są efektywne27.
Kluczowym aspektem omawianych etyk jest tworzenie tzw. kodeksów
etycznych, które stanowią niesprzeczny układ norm regulujący sferę moralną
życia społecznego i rozwiązujący problemy jednostki wynikające ze stosunku do
grupy społecznej, innego człowieka, czy samej siebie28 lub są określane jako
dokument kodyfikujący wartości wspólne członków organizacji, określający
zachowania, jakie uważa się za właściwe, wskazujący na to, co nie jest właściwe

24

J. Świniarski, M. Kasperski, Kodeksy etyczne jako zastosowanie etyki zawodowej w firmach, organizacjach i instytucjach, Agencja Reklamowo-Usługowa „PAT”, Warszawa 2002.
25
M. Adamkiewicz, Wprowadzenie do etyki zawodowej, WAT, Warszawa 2015.
26
J. Świniarski, M. Kasperski, op. cit., s. 9.
Deontologia – jest nauką o obowiązkach moralnych, polegającą na wskazywaniu należytego
wykonywania ról i zadań przez ludzi uczestniczących w życiu społeczno-zawodowym – M. Adamkiewicz, op. cit., s. 37
27
J. Świniarski, M. Kasperski, op. cit., s. 7.
28
S. Jedynak, Mały słownik etyczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999, s. 131.
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oraz określający sankcje, jakie mogą być orzekane w przypadku niestosowania
się do postanowień kodeksu29.
W literaturze przedmiotu kodeksy etyczne mogą przyjmować różne nazwy,
które często stosowane są wymiennie, takie jak: kodeks dobrych praktyk, kodeks
deontologiczny, zasady dobrych praktyk, itp. W przypadku przedsiębiorstw
funkcjonujących na rynku usług, powstawanie kodeksów zostało po części uregulowane prawnie, w celu ochrony konsumentów. Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym30 kodeksem dobrych
praktyk jest zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania
w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.
Dodatkowo w myśl art. 11 ww. ustawy, za twórcę kodeksu dobrych praktyk
uznano każdy podmiot w szczególności przedsiębiorcę lub związek przedsiębiorstw odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie w życie lub nadzór
nad przestrzeganiem kodeksu. Pamiętać należy przy tym, iż postanowienia kodeksu nie mogą być sprzeczne z prawem.
Według natomiast E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, kodeksy te są instrumentami o charakterze samoregulującym oraz pozaprawnym, co oznacza, że
zarówno źródło powstawania tych kodeksów, jak i stosowanie czy kontrola
przestrzegania oparte jest na dobrowolnym przyjęciu przez przedsiębiorców.
Przyjęcie takie, zgodnie z uzasadnieniem, miało na celu wyeliminowanie z rynku kodeksów, które sprzeciwiają się przepisom powszechnie obowiązującym,
a także tym, które są tworzone wyłącznie dla celów marketingowych31.
6. STRONY KONFLIKTU MEDYCZNEGO
– PRZEGLĄD WYBRANYCH KODEKSÓW ETYCZNYCH

Z punktu widzenia etyki zawodowej kodeksy etyczne posiadają te zawody,
których przedstawiciele na co dzień mają do czynienia z wartościami szczególnie cenionymi, jak zdrowie i życie człowieka (etyka lekarska), wolność (etyka
adwokacka, sędziowska), kształtowanie osobowości wychowanka (etyka nauczycielska), poczucie bezpieczeństwa (etyka wojskowa) lub też te zawody,
których wykonywanie wymaga posiadania nie tylko wiedzy i umiejętności tech-

29

W. Gasparski, J. Cieślak, Etyczna firma. Pakiet narzędziowy dla wdrożenia standardów
etycznych w małej i średniej firmie, Materiały konferencji Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Odpowiedzialna przedsiębiorczość w budowaniu reputacji firmy”, Warszawa 2005.
30
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
DzU 2007, nr 171, poz. 1206, ze zm.
31
E. Rutkowska-Tomaszewska, Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
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nicznych, ale także pewnych kwalifikacji moralnych, gwarantujących właściwe
pod względem etycznym wypełnianie obowiązków zawodowych32.
Stąd też Z. Trejnis opracował przegląd podstawowych cech grup zawodowych posiadających kodeks etyczny, w którym wyróżnił, że33:
 grupa zawodowa musi być społecznie potrzebna, a jej istnienie jest powszechnie akceptowane,
 muszą jej być przypisane określone czytelne zadania, które są potrzebne
jako dobro ogółu,
 grupa nie może wzbudzać wątpliwości co do swojego istnienia, które jest
postrzegane jako wyróżnione i oddzielone od innych populacji,
 jest środowiskiem ekspertów i specjalistów najwyższej klasy,
 profesjonalizm grupy staje się przesłanką do uznania jej przez ogół za
istotny bądź niezbędny.
Tabela 4. Wybrane kodeksy etyczne stron mogących uczestniczyć w konflikcie medycznym
Strona konfliktu

Nazwa kodeksu

Data pierwszej Data ostatniej
wersji
wersji
dokumentu
dokumentu

Uchwała Towarzystwa Lekarzy galicyjskich
w przedmiocie obowiązków lekarzy względem
1876
X
swych kolegów i zawodu lekarskiego w ogóle
Kodeks Deontologii Dentystycznej
1925
X
Lekarze
Zbiór Zasad Deontologii Lekarskiej
1935
X
Kodeks Lekarski
1936
X
Zbiór zasad Etyczno-Deontologicznych
1952
1967
Kodeks Etyki Lekarskiej
1991
2003
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności
Adwokaci
1961
2011
Zawodu – Kodeks Etyki Adwokackiej
Zbiór zasad postępowania sędziego
2000
X
Sędziowie
Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów
2001
2011
Brak kodeksu etycznego, ewentualnie działania etyczne wyznaczane są przez
Biegli sądowi
kodeksy określonych zawodów jakie wykonują biegli
Zakłady
Zasady Etyki w Działalności Ubezpieczenio1998
X
Ubezpieczeń
wej
Kodeks etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności przez Doradców OdszkodoKancelarie
wawczych uchwalone przez Sekcję Wykonania
2010
X
odszkodowawcze
Umowy Ubezpieczenia działającą przy Izbie
Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka
Źródło: opracowanie własne.
32

S. Jedynak, op. cit., s. 82.
Z. Trejnis, Tradycja współczesność sił zbrojnych. Istota i wymiar przemian Wojska
Polskiego, [w:] M. Adamkiewicz (red.), Tradycje i współczesność etosu oficera wojska polskiego,
WAT, Warszawa 1997.
33

Daria Korytkowska

278

Patrząc zaś z punktu widzenia etyki biznesu, kodeksy etyczne posiadają te
przedsiębiorstwa, które między innymi zainteresowane są34:
 kształtowaniem właściwego wizerunku publicznego w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych,
 osiąganiem wyższej produktywności dzięki jasnemu wyznaczaniu celów
biznesowych.
W przypadku stron uczestniczących w konflikcie medycznym wyróżnić
można przykłady zawodów, w których zostały uchwalone omawiane rodzaje
kodeksów etycznych oraz te, w których jeszcze brak jest tego typu uregulowań
(tab. 4).
Lekarze (Kodeks Etyki Lekarskiej)

Jednym z głównych powodów występowania konfliktów medycznych są
m.in. działania lekarza, które spowodowały szkodę na pacjencie. Z racji roli
społecznej jaką pełni lekarz wszelkie jego działania powinny być zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej35.
Kodeks ten jest jednym z najdłużej kształtowanych kodeksów deontologicznych na świecie. Jego pierwsze wersje powstawały setki lat temu, a jednym
z najbardziej znanych jest kodeks etyczny Hipokratesa. W przypadku Polski
prace nad stworzeniem tego kodeksu rozpoczęły się w XIX w., natomiast pierwsza jego oficjalna wersja została uchwalona podczas Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Izb Lekarskich odbywającego się w 1991 r., ulegając następnie
dwukrotnemu znowelizowaniu w 1993 r. na III Krajowym Zjeździe Lekarzy
oraz w 2003 r. na Nadzwyczajnym VII Krajowym Zjeździe Lekarzy36.
Kodeks ten wskazuje między innymi, iż podstawową rolą lekarza jest
ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych
oraz niesienie ulgi w cierpieniu (…) zaś najwyższym nakazem etycznym lekarza
jest dobro chorego37. Dodatkowo pokazuje pewne standardy jakimi powinien się
kierować przy wykonywaniu swoich czynności zawodowych.
Jak wspomniano na wstępie jednym z powodów powstawania konfliktów
medycznych może być fakt wystąpienia błędu medycznego. Z punktu widzenia
zatem etyki zawodowej warto wspomnieć, iż Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 21
dopuszcza możliwość popełnienia błędu lub pomyłki przez lekarza, a także wy34

Ł. Żabski, Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego,
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2013, nr 7, s. 127–141.
35
Kodeks Etyki Lekarskiej – Naczelna Izba Lekarska, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/
0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf [dostęp: 20.03.2016].
36
W. Słomski, Dylematy etyki lekarskiej zagadnienia wybrane, Katedra Filozofii Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2008.
37
Art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej…
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stąpienie nieprzewidzianych powikłań w trakcie leczenia, jednakże w sytuacji
ich popełnienia każdy lekarz powinien o tym fakcie poinformować chorego oraz
podjąć działania dla naprawy ich szkodliwych skutków. A zatem uznaje się, iż
w tak trudnej materii jaką jest zdrowie człowieka, błędy się zdarzają, jednak
rzeczą niedopuszczalną jest aby nie przyznać się do tego błędu. Niestety w rzeczywistości właśnie brak uznania winy danego lekarza do popełnienia błędu
powoduje niechęć pacjentów do lekarzy oraz większą skłonność do „wojny”
z lekarzem lub innym podmiotem leczniczym.
Adwokaci (Kodeks Etyki Adwokackiej)

Kolejną stroną biorącą udział w konflikcie medycznym może być adwokat
lub radca prawny, który reprezentuje jedną ze stron konfliktu w sytuacji, gdy
spór jest rozwiązywany w drodze mediacji czy też sądowej. Ze względu na swój
charakter i istotę, wykonywanie tego zawodu również podlega normom przepisanym w kodeksie etyki, gdyż od jego działań zależą interesy jego klienta. Istotę
konieczności posiadania takiego kodeksu przez adwokatów podkreśla Z. Krzemiński, który cytuje za E. Waśkowskim: „Żaden zawód nie wystawi uprawiających go osób na tyle pokus co zawód adwokacki. Przede wszystkim adwokat, ze
względu na sam charakter swej działalności, obraca się w sferze obfitującej
w skały podwodne, całkiem nieznane przedstawicielom innych wolnych zawodów. Jako obrońca interesów procesujących się, znajduje się w odmęcie walki
prawa z bezprawiem, dozwolonego z zakazanym, cnoty z występkiem. Bierze on
przy tym czynny udział w tej walce, przyczyniając się swą wiedzą i wymową do
zwycięstwa jednej lub drugiej strony, i w każdej chwili może się stać sojusznikiem bezprawia, współsprawcą występku, ukrywaczem zbrodni, wrogiem sprawiedliwości”38.
W przypadku etyki adwokackiej, podobnie jak etyki lekarskiej, pierwsze
prace nad jego treścią w Polsce rozpoczęły się w XIX w., zaś pierwsza oficjalna
wersja tego dokumentu (Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
– Kodeks Etyki Adwokackiej39) została przyjęta w dniach 6–7 maja 1961 r. przez
Naczelną Radę Adwokacką, a następnie została kilkukrotnie nowelizowana między innymi w 1998 r. oraz 2005 r. Ostatnia wersja tego dokumentu pochodzi
natomiast z 2011 r.

38
Z. Krzemiński, Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Wolters Kluwer,
Zakamycze 2006.
39
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Okręgowa Rada Adwokacka we
Wrocławiu, http://www.ora.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/03/Kodeks-Etyki-Adwo-kackiej.pdf
[dostęp: 20.03.2016].
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Podobnie jak w przypadku lekarzy kodeks ten określa przede wszystkim jaką rolę pełni adwokat w relacji z klientem. Dodatkowo odnosi się do ich relacji
z sądami, kolegami czy władzami adwokatury.
Z punktu widzenia relacji z klientami, na uwagę zasługuje fakt, iż art. 23
wspomnianego kodeksu stanowi, iż adwokata obowiązuje zakaz korzystania
z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania sobie klientów w sposób sprzeczny
z godnością zawodu. Oznacza to, iż pewien poziom reklamy jest dopuszczony,
ale katalog środków oraz treści informacyjnych jest zamknięty i nie może być
rozszerzany ponad obowiązujące przepisy zawarte między innymi w Zbiorze
Zasad oraz przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności dotyczących ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji40. Przepis ten
jest o tyle znaczący, iż często zarzuca się stosowanie przez adwokatów lub kancelarie adwokackie zbyt agresywnych, wręcz nieetycznych, działań marketingowych w celu pozyskania klienta. Głos w tej sprawie przedstawił między innymi
Z. Marek, który pisze: „poważne gremia medyczne i prawnicze zwracają uwagę,
że w niektórych krajach zdają się powstawać kancelarie adwokackie uprawiające
nową specjalność, a mianowicie poszukiwanie niezadowolonych pacjentów,
skłonnych wystąpić ze skargą o odszkodowanie. Może to być jedną z ważnych
przyczyn narastania liczebności skarg przeciwko lekarzom. Skarżących namawia się, aby występowali z roszczeniami przeciwko zakładom leczniczym i pojedynczym lekarzom za szkody związane nie tyle z błędnym leczeniem, ale psychicznym i emocjonalnym uszczerbkiem jako skutkiem niewłaściwego stosunku
personelu medycznego do pacjenta w czasie jego pobytu w szpitalu; że nie zostały spełnione jego oczekiwania, że odczuwane bóle były bardzo silne, a lekarz
wcześniej choremu o tym nie powiedział. W końcowym efekcie te wszystkie
przeżycia miały zachwiać emocjonalną równowagą chorego, który mimo wyleczenia nie zdołał zrealizować swoich planów”41.
Kancelarie odszkodowawcze (Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia
Działalności przez Doradców Odszkodowawczych)

Oprócz wymienionych adwokatów i kancelarii adwokackich występujących
w imieniu stron konfliktu medycznego, na rynku wyodrębnił się jeszcze jeden
podmiot, który może występować w sporze po stronie poszkodowanego. Podmiot ten nazywany jest kancelarią odszkodowawczą lub ubezpieczeniową kancelarią odszkodowawczą. Podmioty te świadczą podobne usługi jak adwokaci,
40
P. Lewandowski, Reklama zawodów prawniczych a interes konsumentów – na przykładzie
zawodu adwokata, [w:] M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), Ochrona konsumenta
w prawie polskim i unii europejskiej, C. H. Beck, Warszawa 2013.
41
Z. Marek, op. cit., s. 23.
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jednak nie są one objęte takimi samymi regulacjami prawnymi. Ich głównym
zadaniem jest świadczenie usług w zakresie realizacji roszczeń osób ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia – działają one na zlecenie osób
poszkodowanych realizując ich roszczenia odszkodowawcze w stosunku do
zakładów ubezpieczeń, które objęły ochroną ubezpieczeniową sprawców szkody
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ze względu na charakter prowadzonej działalności ww. kancelarii na rynku
usług ubezpieczeniowych i odszkodowawczych trwa dyskusja na temat legalności i profesjonalności działań kancelarii odszkodowawczych. Katalog dyskutowanych problemów został wskazany przez E. Kowalewskiego i M. P. Ziemiaka,
którzy wymieniają między innymi42:
 brak regulacji prawnej prowadzący do tego, że kancelarie odszkodowawcze nie muszą „wykazywać się” żadnymi kwalifikacjami czy znajomością prawa, a osoby je prowadzące są poza wszelką kontrolą ze strony organów i instytucji,
 brak precyzyjnie określonych zasad deontologii zawodowej, w postaci
kodeksów etyki zawodowej lub kodeksów dobrych praktyk,
 brak gwarancji w zakresie cywilnej odpowiedzialności kancelarii (bowiem brak jest m.in. wymaganej konieczności posiadania przez nie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej),
 możliwość działania tych kancelarii w dowolnej formie prawnej.
Dodatkowo wymieniają oni szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu
tych kancelarii, na które zwracały uwagę również takie instytucje, jak Rzecznik
Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy) czy też Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:
 w odróżnieniu od kancelarii adwokackich, kancelarie odszkodowawcze
nie są ograniczone w żaden sposób w zakresie reklamy, stąd też obserwować
można ich agresywną formę, często wskazującą na to, iż są najskuteczniejsi
w walce ze sprawcami szkód,
 dość powszechnie wskazuje się na stosowanie przez te instytucje nieetycznych sposobów pozyskiwania klientów – w szpitalach, w komisariatach,
zakładach pogrzebowych, itp.
 stosowanie w umowach postanowień niedozwolonych takich, jak: nakładanie na klienta kancelarii odszkodowawczej kary umownej za wcześniejsze
rozwiązanie umowy; uprawnienie do pobierania prowizji ze świadczeń uzyskanych np. od ubezpieczyciela bez względu na to czy świadczenie zostało uzyskane dzięki działaniom kancelarii czy też nie; wysokość prowizji ustalane na niezwykle wysokim poziomie, sięgające nawet 20–50% uzyskanego świadczenia;
drastyczne ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązanie wobec klienta, itp.
42

E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, W sprawie legalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych, „Prawo asekuracyjne” 2011, nr 1(66).
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Wobec tylu problemów etycznych jakie zostały wymienione, część stowarzyszeń kancelarii odszkodowawczych podjęło próby stworzenia kodeksu etycznego. Przykładem takiego kodeksu jest Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady
Prowadzenia Działalności Przez Doradców Odszkodowawczych43 przyjęty
w 2010 r. przez Sekcję Wykonania umowy ubezpieczenia działającej przy Izbie
Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Dodatkowo na rynku usług można
znaleźć przykłady kancelarii, które same tworzą na swoje potrzeby kodeksy
etyki zawodowej.
Sędzia (Kodeks Etyczny Sędziego)

Kolejną stroną uczestniczącą w konflikcie medycznym jest sędzia. Jak już
podano, jego głównym zadaniem jest dokonanie obiektywnej oceny sporu i wydanie opinii, wiążącej dla tych stron. Ze względu na złożoność spraw oraz poufność informacji jakimi musi on dysponować by wydać bezstronne orzeczenie,
zawód sędziego również doczekał się stworzenia odpowiedniego kodeksu etycznego określającego zbiór zasad moralnych, którymi powinien się kierować.
W porównaniu zaś do lekarzy i adwokatów nastąpiło to znacznie później.
Jak podają T. Romer oraz M. Najda, w Polsce po raz pierwszy zbiór zasad
postępowania sędziów opracowało i przyjęło w 2000 r. Stowarzyszenie Sędziów
Polskich Iustica. Następnie w dniu 19 lutego 2003 r. uchwałą nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa został wprowadzony w życie Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów44, który jako jedyny kodeks został wprowadzony z mocy ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, wskazując przede
wszystkim organ uchwalający Zbiór Zasad Etyki i czuwający nad jego przestrzeganiem45. Zbiór ten składa się z trzech części: zasad ogólnych, zasad pełnienia służby oraz zasad postępowania sędziego poza służbą.
Biegły sądowy (Brak kodeksu etycznego)

W przypadku rozwiązywania konfliktów na drodze sądowej ważną stroną
staje się także biegły sądowy, który jest osobą „posiadającą wiadomości specjalne, przydatne dla stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla roz43

Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności Przez Doradców Odszkodowawczych – 33 Sekcja Wykonania Umowy Ubezpieczenia, http://www.pomocni.org/ko-deks.php
[dostęp: 20.03.2016].
44
Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów – Wortal etyki prawniczej i zawodów prawniczych, http://www.etykaprawnicza.pl/upload/zbiorzasadetykizawodowejsedziowkrs_802.pdf
[dostęp: 20.03.2016].
45
T. Romer, M. Najda, Etyka dla sędziów. Rozważania, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
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strzygnięcia sprawy” spornej. Niestety, jak zasygnalizowano w opracowaniu pt.
Biegli sądowi w Polsce46, pomimo odgrywania tak ważnej roli w procesie, biegli
nie podlegają żadnemu kodeksowi etycznemu. Stąd też sformułowano postulat
by wprowadzić przynajmniej obowiązek przeprowadzania cyklicznych szkoleń
dla biegłych w zakresie etyki zawodu, jak i wypracowania mechanizmów odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych sądowych.
Należy pamiętać, iż biegli często wykonują zawody, w których została już
wypracowana pewna deontologia, tak jak w przypadku zawodu lekarza, jednak
ze względu na specyfikę działania biegłego, nie wszystkie przepisy kodeksów
będą odpowiadały tej roli.
Do najczęściej wymienianych problemów biegłych z punktu widzenia etyki
zaliczyć można47:
 dokonywanie opinii na podstawie niewystarczających informacji,
 dokonywanie opinii kierując się tym kto wcześniej wydawał opinię
w sprawie (brak obiektywizmu),
 dokonywanie opinii z tzw. przekory.
Kodeks etyczny Zakładu Ubezpieczeń (Kodeks Dobrych Praktyk)

Następną stroną konfliktu medycznego bywa zakład ubezpieczeń, który na
mocy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z podmiotem
leczniczym, odpowiada za szkody wyrządzone przez te podmioty. Jak powszechnie wiadomo zakład ubezpieczeń jest przedsiębiorstwem usługowym,
stąd też podlegać będzie etyce biznesu, gdyż jak wspomniano wcześniej kieruje
się w swych działaniach między innymi chęcią: kształtowania właściwego wizerunku publicznego oraz osiągania wyższej produktywności. Co najmniej ze
względu na realizację tych celi, środowisko ubezpieczeniowe uznało, iż warto
jest stworzyć nie tyle kodeks etyki co kodeks dobrych praktyk, jaki powinien
obowiązywać wszystkie podmioty ubezpieczeniowe.
Pierwsze prace nad tym dokumentem zostały rozpoczęte w latach 90. XX w.,
doprowadzając do powstania pierwszych Zasad Etyki w Działalności Ubezpieczeniowej uchwalonych przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Polskiej Izby
Ubezpieczeń – PIU w 1998 r.48 Następnie w 2009 r. Polska Izba Ubezpieczeń

46

B. Grabowska, A. Pietryka, M. Wolny, Biegli sadowi w Polsce, Polska Rada Biznesu
i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014.
47
Ibidem.
48
Zasady Etyki w Działalności Ubezpieczeniowej – Allianz, https://www.allianz.pl/zasady_
etyki.pdf [dostęp: 20.03.2016].
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stworzyła Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych49, które skierowano do
wszystkich podmiotów działających na rynku usług ubezpieczeniowych.
Dodatkowo, należy nadmienić, iż część zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na rynku posiada własne odrębne kodeksy etyczne.
7. PODSUMOWANIE

Podsumowując, należy zauważyć, iż problem powstawania konfliktów medycznych jest bardzo złożony. Istnieje wiele czynników mogących go uaktywnić. Jednakże z punktu widzenia szkód jakie mogą wystąpić podczas leczenia
najważniejsze znaczenie będą miały takie czynniki, jak błąd medyczny czy też
fakt wystąpienia zdarzenia niepożądanego.
Jak również podkreślono, aby mogło dojść do rozstrzygnięcia danego konfliktu, niekiedy niezbędna jest obecność strony trzeciej, która pełni rolę mediatora lub sędziego. Oznacza to, iż wraz ze wzrostem oczekiwań danych stron konfliktu oraz złożoności przedmiotu sporu niezbędnym staje się zaangażowanie
innych stron do toczącego się konfliktu.
Kolejnym problemem podejmowanym w opracowaniu była skala zjawiska
powstawania konfliktów medycznych. Jak zatem przedstawiono, rocznie powstaje ponad 2 000 konfliktów związanych z oczekiwaniami finansowymi za
wystąpienie określonego rodzaju szkody na pacjencie oraz około 3 000 sporów
powstałych na innym tle. Stąd też uznać należy, iż powstawanie konfliktów medycznych nie jest zjawiskiem rzadkim i dotyczy w sposób bezpośredni i pośredni wielu podmiotów.
Biorąc powyższe pod uwagę można zauważyć, iż problematyka etyki
wszystkich stron uczestniczących w omawianym konflikcie odgrywa istotna rolę
w procesie rozwiązywania konfliktów. Patrząc bowiem na przedstawiony przegląd wybranych kodeksów etycznych, zauważyć należy, iż ich znaczenie w wielu przypadkach zostało dostrzeżone już setki lat temu, a następnie przez lata było
dostosowywane do panujących realiów społecznych i prawnych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż nie tylko znaczenia nabrała etyka zawodów, ale coraz to
większą rolę zaczyna odgrywać tzw. etyka biznesu. W obu jednak przypadkach
dostrzega się obszary, w których brak jest jakichkolwiek unormowań etycznych,
np. brak kodeksu etycznego biegłych sądowych. W związku z tym, kolejne
opracowania mogą obejmować badania nad zasadnością ich tworzenia oraz ich
ewentualnego wpływu na zmniejszenie liczby powstających konfliktów medycznych wynikających z eliminacji nieetycznych zachowań.

49

Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych – Polska Izba Ubezpieczeń, http://piu.org.pl/
zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1 [dostęp: 20.03.2016].
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ANALYSIS OF ETHICAL CODES IN THE CONTEXT OF
PARTICIPANTS OF MEDICAL CONFLICT
Abstract: The aim of this paper is to determine the impact of the existence of ethic codes upon the
process of solving conflicts of interest. Since conflicts of interest may refer to various aspects of
life (economic, political, scientific, etc.) and take different forms, deliberations are illustrated with
the example of a medical conflict.
The realization of this aim was preceded by the study in frequency of medical conflicts and
the isolation of all participants of the conflict, on the basis of which an analysis of ethic codes was
made.
As a result, it was stated that the issue of medical conflicts is by no means a rare one;
the process itself is often very complex and involves a variety of people, whose actions to a great
extent depend on the existence of an ethical code the principles of which they ought to follow and
obey.
Keywords: ethics, medical conflict, participants of medical conflict, ethic codes.
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ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Streszczenie: Podstawową funkcją administracji publicznej jest służba na rzecz obywateli. Sprostanie temu zadaniu w sposób sprawny, zgodnie z potrzebami społeczeństwa i oczekiwaną przez
niego wysoką jakością pracy, wymaga wdrożenia i przestrzegania w administracji zasad etycznych.
Etyka stanowi jeden z podstawowych elementów budowy pozytywnego wizerunku jednostki administracji publicznej, a tym samym wizerunku urzędnika. Drogowskazem wyznaczającym standardy
działania i wzorce zachowań obowiązujące pracowników administracji rządowej i samorządowej
jest kodeks etyczny. Nie należy go jednak traktować jako celu samego w sobie, ale dążyć do
ukształtowania całej infrastruktury etycznej warunkującej nie tylko etyczna zachowania urzędników, ale także jako czynnik przyczyniający się do eliminowania negatywnych, a nawet korupcjogennych zachowań. Celem rozdziału jest wskazanie znaczenia zachowań etycznych w pracy urzędnika administracji publicznej w celu realizacji misji społecznej.
Słowa kluczowe: etyka, kodeks etyczny, administracja publiczna, infrastruktura etyczna, korupcja.

WSTĘP

Podstawową funkcją administracji jest służba publiczna wykonywana dla
obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Sprostanie temu zadaniu w sposób sprawny,
zgodnie z potrzebami społeczeństwa i oczekiwaną przez niego wysoką jakością
pracy, wymaga wdrożenia i przestrzegania w administracji zasad etycznych1.
Etyka stanowi jeden z podstawowych elementów budowy pozytywnego wizerunku jednostki administracji publicznej, a tym samym wizerunku urzędnika.
O urzędnikach pracujących w administracji publicznej krąży wiele stereotypów:
niemiły, pijący ciągle kawę, niepomocny, wyniosły czy obijający się w pracy.
Takie stereotypy budują barierę na linii obywatel–urzędnik, a wizyta w urzędzie
napawa obywatela niechęcią. Jak wynika z badań prowadzonych przez I. Seredochę2 w jednostkach administracji samorządowej w ostatnich czasach sytuacja
zmienia się na lepsze w wyniku zmian w strukturze zatrudnienia. Coraz częściej
do urzędów administracji trafiają osoby młode z wyższym wykształceniem, co
przekłada się na jakość wykonywanych zadań. Ważną rolę odgrywają także
powszechnie akceptowane i przyjmowane w poszczególnych jednostkach admi*
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T. Kowalski, Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji, „Studia Lubuskie: Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie” 2005, nr 1, s. 99.
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nistracji publicznej kodeksy etyczne. Standardy etyczne administracji publicznej, rozwój infrastruktury etycznej i jej kształt mają kluczowe znaczenie dla
kształtowania norm etycznych i eliminowaniu patologii.
Celem rozdziału jest wskazanie znaczenia zachowań etycznych w pracy
urzędnika administracji publicznej w celu realizacji misji społecznej.
Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest ocena
przestrzegania kodeksu etycznego przez urzędników administracji publicznej
dokonana w oparciu o analizę aktów prawnych regulujących problematykę etyki
w administracji publicznej, wybranej literatury oraz wyników badań dostępnych
na rynku w zakresie etyki i korupcji w administracji rządowej i samorządowej.
1. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZIOM ETYKI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Praca w instytucjach publicznych ma specyficzny charakter. Wymaga nie
tylko merytorycznego przygotowania, ale także określonych postaw społecznych
i osobistej kultury urzędników. Pracownik administracji publicznej powinien
swoją postawą gwarantować profesjonalizm i bezstronność w wykonywaniu
zadań publicznych. Urzędy administracji poprzez swoją działalność wypełniają
misję społeczną, są organizacjami zaufania publicznego. Taki stan rzeczy upoważnia klientów urzędów, aby funkcjonowały one przy poszanowaniu zasad
etyki zawodowej3.
Poziom etyki w instytucjach publicznych jest wypadkową różnorodnych
czynników, które najogólniej można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.
J. Filek do czynników zewnętrznych zalicza: poziom gospodarczy, obowiązujący system prawny i jego jakość, kulturę polityczną, obowiązujący zestaw norm
i obyczajów przyjętych w danym społeczeństwie. Zdaniem wspomnianej autorki, czynniki wewnętrzne obejmują: misję instytucji, politykę wewnętrzną, kulturę organizacyjną oraz poziom moralny urzędników.
W zarządzaniu jednostką administracji publicznej mamy do czynienia
z dysharmonią interesów różnych grup społecznych w dystrybucji cennych dóbr
i obciążeń przykrymi kosztami np. fiskalnymi. Z tego powodu realizacja celu
może być bardzo złożona. Wynika to z faktu, że urzędy muszą podejmować
decyzje dotyczące podziału środków finansowych, wydawania zezwoleń, koncesji, nakładania różnorodnych obciążeń, które są trudne w społecznym odbiorze.
Wymienione działania oceniane są także z etycznego punktu widzenia w odniesieniu do sprawiedliwego bądź niesprawiedliwego podziału dóbr, czy nałożonych obciążeń. Dylemat ten uwypukla się na tle sytuacji gospodarczej kraju,
3

B. Suchodolski, Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2012, nr 94, s. 155.
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która wpływa na wielkość dochodów jednostek publicznych. Im mniej dóbr do
dyspozycji, a więcej obciążeń, tym bardziej instytucje publiczne narażone są na
nieprawidłowe działania. W odmiennych warunkach podmioty działają w komfortowych warunkach, co pozwala na wyeliminowanie uznaniowości, zwiększenie profesjonalizmu i obiektywizmu w działaniu, a więc respektowanie zasad
etyki4.
Administracja

Czynniki
zewnętrzne

Czynniki
wewnętrzne

System
gospodarczy

Misja
administracji

System prawny

Polityka
wewnętrzna

System
polityczny

Kultura
organizacyjna

Świadomość
moralna
społeczeństwa

Moralność
urzędników

Schemat 1. Czynniki kształtujące poziom etyki w instytucjach publicznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Filek (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2004, s. 37.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom etyki w instytucjach publicznych jest obowiązujące w danym kraju prawo. Regulacje prawne wyznaczają granice zachowań nie tylko obywatelom, ale także urzędom i zatrudnionych w nich pracownikom. Źle skonstruowane prawo, częste zmiany i nowelizacje stwarzają możliwości nadinterpretacji. Podejmowane przez urzędników działania mogą świadomie lub nieświadomie naruszać zasady etyki. Należy się zgo4

Sz. Ciuła, Etyczna aspekty zarządzania w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 715, s. 134.
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dzić z opinią J. Filek5, że najtrudniejszą sytuacją dla urzędnika jest postępowanie
z zapisem prawa, które już w swej konstrukcji zdaje się być niezgodne z zasadami etyki w społecznym odczuciu. Praktyka wiele razy pokazała, że prawo
stanowione przez publiczne instytucje naruszało odpowiedzialność etyczną. Stąd
postulat, aby urzędnicy nie zapominali podczas wykonywania swoich obowiązków, że obszar prawa nie zawsze pokrywa się z obszarem etyki. Egzekwowanie
postanowień eksmisyjnych, komorniczych, skarbowych jednokrotnie stawia
urzędników przed dylematem. Należy dążyć to harmonijnego ładu, w którym
prawo będzie oparte na fundamentach etyki.
Na zachowania etyczne w jednostkach publicznych wpływa kultura polityczna. Zdaniem L. Pastusiaka kultura polityczna to „całokształt zachowań
i postaw osób zajmujących się sprawowaniem mandatu politycznego pochodzącego z wyboru lub nominacji”6. Każda jednostka administracji publicznej
w sposób bezpośredni lub pośredni powiązana jest z polityką. Urzędnicy administracji tzw. służba cywilna lub pracownicy samorządowi wykonują zadania
wynikające z polityki rządu. Zdarza się, że do urzędów wprowadzani są ludzie
powiązani ze środowiskiem politycznym. Decyzje podejmowane w urzędach
administracji publicznej w znacznej mierze uzależnione są od znajomości sytuacji politycznej oraz przy uwzględnieniu znajomości zjawisk ekonomicznych
i społecznych. Nie powinny jednak być podporządkowane partykularnym interesom partii rządzącej7. Brak stabilności politycznej powoduje spadek zaufania do
instytucji państwa, a tym samym do jednostek administracji publicznej. Spadek
ten najlepiej uwidaczniają zmiany dokonujące się w trakcie kolejnych wyborów,
kiedy to następuje rotacja na poziomie kierownictwa wielu instytucji i urzędów
publicznych określana powszechnie mianem „karuzeli stanowisk”.
Wśród czynników zewnętrznych należy zwrócić uwagę na poziom moralny
społeczeństwa. Współżycie ludzi należących do określonych kategorii i grup
społecznych opiera się na wypracowanych i powszechnie przyjętych normach,
wzorcach postępowania. To co w społeczeństwie uchodzi za normę wyznacza
podstawę dla zachowań w każdej sferze działalności człowieka, w tym również
w administracji publicznej. Ukształtowane w danym środowisku normy moralne
wyznaczają styl życia dla niego, określany mianem etosu. Ważne jest, aby morale indywidualne silnie oddziaływały na morale środowiska, kształtując pozytywny wizerunek decydentów administracji publicznej8.
5

J. Filek (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 38.
6
L. Pastusiak, Kultura polityczna, [w:] Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisje Kultury i Środków Przekazu,
Dział Wydawnictw Kancelarii Senatu, Warszawa 2002, s. 11.
7
J. Gierszewski (red.), Administracja publiczna. Skrypt, PWSH Pomerania, 2012, s. 38,
http://januszgierszewski.pl/wp-content/uploads/2014/06/Administracja-Publiczna.-Skrypt.pdf
[dostęp: 19.11.2015].
8
Sz. Ciuła, op. cit., s. 136.
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Poza czynnikami zewnętrznymi kształtującymi poziom etyki w instytucjach
publicznych, ważną rolę przypisuje się czynnikom wewnętrznym. Jednym
z istotnych czynników wpływających na etykę w instytucjach publicznych jest
sformułowanie i przyjęcie misji. Misja podmiotu publicznego to zestaw wartości
akcentujący specyfikę danej jednostki, stanowiące przesłanie dla pracowników,
otoczenia, formułująca cel jej funkcjonowania9. Działania podejmowane przez
urzędników administracji publicznej powinny przybierać formy zapewniające
zaufanie publiczne obywateli. Służba obywatelom oraz zaspokajanie ich potrzeb
leżą u podstaw misji każdej jednostki administracji publicznej.
Polityka wewnętrzna instytucji publicznych opiera się na przyjęciu i wdrożeniu strategii postępowania etycznego będącego kompromisem pomiędzy realnymi możliwościami urzędu a oczekiwaniami formułowanymi wobec niego
przez obywateli. Prawidłowo prowadzona polityka wewnętrzna sprzyja stworzeniu kultury organizacji. Na kulturę organizacji składają się wartości, przekonania, postawy reprezentowane przez poszczególnych członków jednostki. Należy
do nich zaliczyć: punktualność, uczciwość życia, przyzwoitość publiczną, prawdomówność, dotrzymywanie przyrzeczeń i zobowiązań. Pozytywny wizerunek
urzędu kształtują jego pracownicy poprzez właściwe zachowanie i przestrzeganie wcześniej przyjętych reguł postępowania i współżycia.
Ostatnim czynnikiem wpływającym na poziom etyki instytucji jest moralność pracowników. Naganne, nieuczciwe, budzące kontrowersje zachowanie
urzędnika przekłada się na postrzeganie całej instytucji/urzędu. Współcześnie
wśród negatywnych zachowań najbardziej piętnowana jest korupcja, która odsłania nieuczciwość ludzi10.
Franciszek Bacon – angielski filozof żyjący na przełomie XVI i XVII w.
– wyróżnił cztery główne wady ludzi sprawujących władzę. Są to: opieszałość,
przekupstwo, opryskliwość i nadmierna uległość11. Opieszałość rozumiał jako
świadome lub nieświadome opóźnianie wykonania spraw powierzonych urzędowi. Przekupstwo postrzegał jako dawanie i przyjmowanie korzyści. Opryskliwość to niepotrzebne niezadowolenie przejawiające się w niewłaściwym/nagannym zachowaniu do przełożonych, współpracowników oraz petentów. Uległość, którą określał jako „miękkość rodzącą odstępstwa od przyjętych reguł
i procedur”, uważał za gorszą nawet od przekupstwa12. W codziennym obcowaniu z urzędnikami obywatel niejednokrotnie ma możliwość spotkać się z zachowaniem opisanym przez F. Bacona.

9

Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Misja_i_wizja [dostęp: 19.11.2015].
Sz. Ciuła, op. cit., s. 137.
11
F. Bacon, Eseje, PWN, Warszawa 1959, s. 46.
12
J. Filek (red.), op. cit., s. 41.
10
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2. INFRASTRUKTURA ETYCZNA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Postawy etyczne pracowników administracji publicznej można kształtować
przy pomocy różnych metod i narzędzi. Budowanie etycznej administracji publicznej może opierać się na dwóch modelach13:
1. modelu niesformalizowanym, w którym kładzie się nacisk na wieloletnie,
długofalowe i wielostronne działania praktyczne, kształtujące zachowania
etyczne,
2. modelu instytucjonalnym preferującym określenie standardów zachowania w aktach prawnych.
Pierwszy model z powodzeniem stosowany jest w państwach skandynawskich. Wysokie standardy etyczne nie znajdują odzwierciedlenia w odrębnie
opracowanych planach, strategiach, kodeksach. Są na stałe wpisane w codzienną
debatę polityczną i społeczną. Drugi model charakterystyczny jest dla Wielkiej
Brytanii czy Francji. W opinii I. Boguckiej i T. Pietrzykowskiego, w praktyce
najlepsze efekty w tworzeniu systemu etycznej administracji przynosi połączenie tych dwóch modeli.
Standardy etyczne w życiu publicznym kształtuje wiele czynników, które
składają się na tzw. infrastrukturę etyczną. Obejmuje ona procesy, mechanizmy,
uwarunkowania i instytucje motywujące do zachowań profesjonalnych i wysokich standardów postępowania, bądź też wprowadzania regulacji zmierzających
do ograniczenia niepożądanych, nagannych zachowań w administracji publicznej14. Pojęcie infrastruktury etycznej odnosi się do wprowadzenia w instytucjach
administracji publicznej procedur zmierzających do wyeliminowania klientelizmu, nepotyzmu czy łapówkarstwa.
Infrastrukturę etyczną w administracji publicznej tworzą zróżnicowane
między sobą instrumenty obejmujące15:
 sformułowanie i wdrażanie strategii działania w zakresie etyki oraz narzędzi monitorowania jej realizacji,
 opracowanie i przyjmowanie kodeksów etycznych, regulaminów pracy
urzędu wraz z instrukcjami pozwalającymi na monitorowanie ich przestrzegania,
 wprowadzanie obiektywnych metod i narzędzi zarządzania kadrami, na
etapie rekrutacji i awansu pracowników,
 szkolenia pracowników,
13

I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa
2012, s. 112.
14
OECD, Ethics in The Public Service. Current Issues and Practice, „Public Management
Occasional Papers” 1996, no. 14, s. 25.
15
M. Rydzewska-Włodarczyk, Infrastruktura etyczna jako przedmiot kontroli zarządczej
w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 833: Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 72, s. 162.
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 zatrudnianie doradców do spraw etycznych,
 powoływanie specjalnych komórek etycznych przeciwdziałających korupcji.
Elementy infrastruktury mają zróżnicowany charakter, od nieformalnego
(wola polityczna, aktywność obywatelska), po sformalizowany (normy prawne,
kodeksy). Uwzględniając pełnioną funkcję dzieli się je na trzy podstawowe grupy: wspierania, zarządzania i kontroli (schemat 2).

Ramy prawne

KONTROLA

Odpowiedzialność
i kontrola

Kodeksy etyczne
Kodeksy postępowania

WSPIERANIE

Szkolenia
Doradztwo

Instytucje koordynujące
strategie i programy

ZARZĄDZANIE

Warunki pracy
w administracji
publicznej

Schemat 2. System infrastruktury etycznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD, Ethics in the Public Service. Current Issues
and Practice, „Public Management Occasional Papers” 1996, no. 14, s. 26.

Infrastruktura etyczna obejmuje działania sprzyjające kształtowaniu etosu
pracownika administracji publicznej poprzez tworzenie na różnych szczeblach
kodeksów etycznych. Przygotowaniu dokumentu powinien towarzyszyć szeroko
zakrojony dialog z pracownikami objętymi działaniem zasad kodeksu. M. Kulesza i M. Niziołek16 zwracają także uwagę, że w procesie tworzenia dokumentów,
a także na etapie jego obowiązywania ważne jest tworzenie odpowiednich stanowisk dla doradców etycznych, których zadaniem jest udzielanie wsparcia
w sytuacjach zagrożeń korupcyjnych. O skuteczności systemu przesądza struktura infrastruktury etycznej, która zdaniem J. Hausnera powinna składać się z17:
 wsparcia politycznego przejawiającego się w etycznym działaniu administracji (przywództwo polityczne, bezpośrednie moralne zachowanie polityków);
16

M. Kulesza, M. Niziołek (red.), Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010,

s. 133.
17

D. Długosz, Kadry w administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 255–256.
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 dobrego, egzekwowalnego prawa regulującego standardy zachowania;
regulacje karne powinny być wspierane przez regulacje dające dostęp do informacji o działaniu administracji, co zapewnia i zwiększa obywatelom zakres kontroli nad administracją;
 zintegrowanych z systemem zarządzania mechanizmów egzekucji odpowiedzialności i wspierania zachowań etycznych;
 działań edukacyjno-szkoleniowych wśród urzędników promujących pozytywne zachowania i postawy;
 odpowiednich warunków wykonywania służby (bezpieczeństwo zatrudnienia, system wynagradzania, prawo do odmowy wykonania nielegalnych
i nieetycznych działań).
Mnogość czynników mająca wymuszać na urzędnikach administracji publicznej określone zachowania w praktyce może odbiegać od wyznaczonych
standardów. Gdy osiągnięcie wzorca uwarunkowane jest zbyt wieloma czynnikami może okazać się trudne do osiągnięcia. Negatywna ocena niewłaściwych
zachowań urzędników nie zależy od tego czy są one w sposób sformalizowany
regulowane, tylko od indywidualnych zachowań wynikających z przestrzegania
ogólnie przyjętych i społecznie akceptowalnych zasad moralnych.
3. REGULACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ETYCZNYCH
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Ramy prawne dotyczące zachowań etycznych w administracji publicznej
regulują przepisy prawne wyznaczające standardy zachowań służby cywilnej.
Odpowiednie zapisy określające sposób obsługi klientów, standardy zachowań
procedury podejmowania decyzji znajdujemy w prawie unijnym i krajowym.
W krajach Unii Europejskiej zastosowanie znalazły różne formy promujące
zachowania etyczne od modelu opartego na tzw. „dziesięciu przykazaniach” po
„kodeks justyniański”. Ten drugi stanowi rozbudowany kodeks etyczny, który
znalazł zastosowanie w większości państw Unii Europejskiej18. Na szczeblu
unijnym odwołanie do postaw etycznych wśród pracowników administracji publicznej znajdujemy w: Rekomendacjach Komitetu Ministrów Rady Europy
nr Rec. (2000) 10, Karcie Praw Podstawowych oraz Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji.
Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr Rec. (2000) 10 wraz ze
wzorcowym kodeksem postępowania urzędników ma na celu określenie standardów uczciwości i zachowania urzędników, pomóc urzędnikom sprostać wy18

J. Czaputowicz (red.), Etyka w służbie publicznej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012, s. 14.
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znaczonym standardom oraz informować opinię publiczną o tym, jakiego postępowania należy oczekiwać od funkcjonariuszy publicznych19.
Zgodnie z zapisami art. 41 Karty Praw Podstawowych przyjętej na szczycie
w Nicei w 2000 r., każdy obywatel Unii ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje,
organy i unijne jednostki organizacyjne. Taki zapis gwarantuje każdemu bycie
wysłuchanym, dostęp do akt jego sprawy przy poszanowaniu interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej, uzyskanie uzasadnienia decyzji administracyjnych oraz wyrównanie szkód spowodowanych działaniami administracji20.
Europejski Kodeks Dobrej Administracji (EKDA) został uchwalony 6 września 2001 r. przez Parlament Europejski. Zawiera on ogólne zasady dobrego
administrowania, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w stosunkach administracji z obywatelem. Zwraca się w nim uwagę na równe traktowanie każdego
obywatela w kontaktach z urzędnikiem (zasada niedyskryminacji), bezstronność,
niezależność oraz obiektywizm przy podejmowaniu decyzji21. Nacisk położony
jest także na etyczną stronę pracowników administracji. Artykuły 11 i 12 wyraźnie
akcentują zasady uczciwości i uprzejmości w stosunku do obywatela. Przestrzeganie zasad określonych w EKDA ogranicza „luz decyzyjny”, co w konsekwencji ma prowadzić do ograniczenia nadużyć22.
Etyczne postępowanie w administracji publicznej stanowi jedną z istotnych
płaszczyzn zainteresowania organów Unii Europejskiej. Przejawem tego zainteresowania było w 2003 r. określenie przez Komisję Europejską dziesięciu zasad
antykorupcyjnych. Przyjęte zasady postulują opracowanie krajowych strategii
antykorupcyjnych, dostosowanie legislacji w zakresie przepisów antykorupcyjnych do acquis communautaire, sprawne wdrażanie prawa antykorupcyjnego,
wolny dostęp do służby cywilnej, integralność, odpowiedzialność i przejrzystość
administracji publicznej, opracowanie i monitorowanie realizacji kodeksów
postępowania w sektorze publicznym, przejrzyste zasady zgłaszania nieprawidłowości, antykorupcyjną kampanię informacyjną, przejrzyste zasady finanso-

19

Recommendation No. R (2000) 10, of the Committee of Ministers to Member states
on codes of conduct for public officials, Committee of Ministers of the Council of Europe
on 11 May 2000, Article 3.
20
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Rada, Komisja,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.12.2007, (2007/C 303/01), art. 41.
21
Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Parlament Europejski, http://www.ombudsman.europa.eu/code/pdf/pl/code2005_pl.pdf#/page/1 [dostęp: 19.11.2015].
22
I. Lipowicz, Prawo obywatela do dobrej administracji, http://www.wsap.edu.pl/pub/Biblioteka_
@ntykorupcyjna/I.%20Lipowicz%20%20Prawo%20obywatela%20do%20dobrej%20administracji.pdf
[dostęp: 19.11.2015].
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wania partii politycznych oraz poparcie dla działań antykorupcyjnych w sektorze
prywatnym23.
Kodeksy powinny być przejrzyste, jednoznaczne, akceptowalne, sprzyjać
etycznym zachowaniom w administracji publicznej, a określone w nich zasady
znajdą zastosowanie jedynie wówczas, gdy będą wspierane przez liderów z jasno określoną wizją, spójnymi celami i wyznawanymi moralnymi wartościami.
Otwarta administracja, rozwijanie świadomości etycznej, ponoszenie kwalifikacji oraz motywacyjny system wynagradzania sprzyjają niwelowaniu zachowań
korupcyjnych.
Jak słusznie zauważa prof. Andrzej Zoll24 znajomość regulacji prawnych
odnoszących się do sfery działalności administracji publicznej w kontaktach
z obywatelem pozwala na lepszą ochronę i realizację podstawowego prawa do
dobrej administracji. Powinna ona prowadzić także do podniesienia poziomu
pracy administracji, szczególnie w kontaktach z obywatelami i jego sprawami,
ograniczać korupcję.
W Polsce standardy etyczne rangi ustrojowej zawarte zostały w art. 153
Konstytucji RP, który stanowi: „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego,
bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”. Krąg adresatów
tych przepisów jest ograniczony, obejmuje bowiem tylko członków korpusu
służby cywilnej, podległych bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Rozwinięcie przepisów konstytucyjnych nastąpiło w ustawie o służbie cywilnej,
w której zawarto zasady dotyczące systemu wartości, norm, procedur i instytucji,
utworzonych dla pracowników korpusu służby cywilnej25. Ustawa o służbie cywilnej26 to systemowa regulacja prawna, gwarantująca zbudowanie nowoczesnego, demokratycznego aparatu administracyjnego, przygotowanego do prawidłowego realizowania zadań wynikających z fundamentalnych reform ustrojowych.
Prawo do dobrej administracji gwarantują zapisy Kodeksu postępowania
administracyjnego (kpa). Normatywnie ma on ograniczony zakres stosowania,
gdyż odnosi się do tzw. ogólnego postępowania administracyjnego. Zdaniem
I. Boguckiej i T. Pietrzykowskiego nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby
zawarte w nim reguły traktować jako model etycznego postępowania urzędników administracji publicznej jako całości. Procedury administracyjne nie
23

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament
and the European Economic and Social Committee on a Comprehensive EU Policy against
Corruption, COM(2003) 317(01), Bruksela 2003, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
?uri=celex:52003DC0317 [dostęp: 19.11.2015].
24
A. Zoll, Prawo do dobrej administracji, [w:] J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej
Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002, s. 3.
25
M. Kulesza, M. Niziołek (red.), op. cit., s. 160.
26
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, DzU 2008, nr 227, poz. 1505, ze zm.
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powinny jedynie porządkować i standaryzować trybu i sposobu wykonywania
czynności służbowych. Przypisuje się im wymiar etyczny, ponieważ regulują
newralgiczne kwestie dotyczące relacji między obywatelem a władzą. W myśl
postanowień kpa urzędników obowiązuje działanie zgodne z prawem przy zachowaniu bezstronności, uprzejmości, rzetelności i lojalności wobec drugiej
strony27.
W celu udoskonalenia i sprecyzowania zapisów w wymienionych aktach
prawnych w 2002 r. Prezes Rady Ministrów podpisał pierwszy w Polsce Kodeks
Etyki Służby Cywilnej28. Był to zbiór standardów postępowania o charakterze
komplementarnym, jakich powinni przestrzegać urzędnicy i pracownicy administracji publicznej. Dziewięć lat później Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 70 w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki w korpusie służby cywilnej29. Zarządzenie z 2011 r.
w przeciwieństwie do Kodeksu Etyki z 2002 r. wyraźnie wyodrębniło zasady
służby cywilnej od zasad etyki korpusu służby cywilnej. W rozdziale 1 § 1
wspomnianego zarządzenia wymieniono zasady służby cywilnej, którymi są:
1) zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do
organów administracji publicznej,
2) zasada ochrony praw człowieka i obywatela,
3) zasada bezinteresowności,
4) zasada jawności i przejrzystości,
5) zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
6) zasada profesjonalizmu,
7) zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania,
8) zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
9) zasada otwartości i konkurencyjności naboru.
Do zasad etyki korpusu służby cywilnej należą: zasada godnego zachowania, służby publicznej, lojalności, neutralności politycznej, bezstronności i rzetelności30. Zdefiniowanie i wprowadzenie zasad obowiązujących w administracji
publicznej należy ocenić pozytywnie. Wyznaczają one ramy pożądanych zachowań w określonych sytuacjach. Skodyfikowane zasady należy postrzegać
jako swego rodzaju „busolę” pomocną w określaniu kierunków właściwego
postępowania w trudnych, niejednoznacznych etycznie sytuacjach. Taka „busola” szczególnie potrzebna jest młodym urzędnikom, niemającym jeszcze odpowiedniego doświadczenia w zakresie rozwiązywania pojawiających się dylema27

I. Bogucka, T. Pietrzykowski, op. cit., s. 127–128.
Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie
ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, Monitor Polski 2002, nr 46, poz. 683.
29
Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu
służby cywilnej, Monitor Polski 2011, nr 93, poz. 953.
30
Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r…, § 13.
28
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tów, mogącym mieć trudności w wyborze właściwego sposobu postępowania
w sytuacji konfliktu wartości lub interesów, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu
naciski ze strony zainteresowanych podmiotów31.
Powyższe regulacje nie odnosiły się do pozostałych grup pracowników administracji publicznej, w tym pracowników samorządu terytorialnego. Z tego
względu za preferowane wzorce zachowania tej grupy urzędników należy uznać
wytyczne zawarte w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego32 (EKSL) oraz
ustawie o pracownikach samorządowych33.
Zgodnie z artykułem 6 §2 EKSL „status pracowników samorządowych
powinien umożliwiać zatrudnienie pracowników wysoko wykwalifikowanych,
w oparciu o kryterium umiejętności i kompetencji; w tym celu należy przewidzieć odpowiednie zasady szkolenia, wynagradzania oraz możliwość awansu
zawodowego”. Do podstawowych obowiązków urzędników samorządowych
wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych należy dbałość o wykonanie zadań publicznych, o środki publiczne, przestrzeganie prawa, zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, zachowanie uprzejmości i życzliwości
w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz
w kontaktach z obywatelami, a także godne zachowanie się z w miejscu pracy
i poza nim.
Pracownicy samorządowi nie posiadają powszechnie obowiązującego kodeksu etyki. Doprecyzowanie zapisów ustawowych oraz dostosowanie ich do
wewnętrznych uwarunkowań poszczególnych szczebli administracji publicznej
zostało dokonane w kodeksach etycznych przyjmowanych przez poszczególne
urzędy administracji samorządowej. Niemal w każdej jednostce samorządu terytorialnego obowiązuje Kodeks etyki pracownika samorządowego oraz Kodeks
etyki radnego samorządu terytorialnego.
Kodeks etyczny pracownika samorządowego jest jednym z podstawowych instrumentów służących harmonizacji pracowników administracji publicznej
z powszechnie uznanymi wartościami i standardami etycznymi34. Służy budowaniu efektywnej i przejrzystej administracji poprzez kształtowanie właściwych
relacji urzędników z obywatelami. Stanowi zbiór zasad i wartości, którymi powinni kierować się urzędnicy w trakcie wykonywania zadań służbowych oraz
czynności administracyjnych. Jest to uporządkowany logicznie zbiór norm
i zobowiązań wymaganych od członków organizacji, których celem jest tworzenie

31

D. Długosz, W. Zawadzki, Etyczny drogowskaz urzędników, „Przegląd Służby Cywilnej”
2011, listopad, nr 1 (wydanie specjalne), s. 14.
32
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października
1985 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607.
33
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, DzU 2008, nr 223,
poz. 1458, ze zm.
34
M. Kulesza, M. Niziołek (red.), op. cit., s. 134.
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nowych norm, tłumaczenie odstępstw od etyki ogólnej zastępowanie własnych
etycznych odczuć, lecz konkretyzowanie, uszczegóławianie norm etyki ogólnej
do specyfiki danego zawodu35.
Tabela 1. Pożądane wartości etyczne charakterystyczne dla pracownika administracji publicznej
Pożądana wartość etyczna

Charakterystyka wartości

Praworządność

Pracownik administracji publicznej wykonuje swoje obowiązki
ze szczególną starannością, stosując normy i procedury zawarte
w przepisach prawnych.

Uczciwość

Urzędnik administracji publicznej działa bezstronne, rozsądne
i uczciwe w odniesieniu do interesu społeczeństwa, bez czerpania przy tym korzyści materialnych lub osobistych.

Rzetelność

Pracownik administracji realizuje zadania z należytą starannością i sumiennością.

Odpowiedzialność

Pracownik wykonując zadania jest świadomy, że działa w interesie społecznym i odpowiada przed społeczeństwem za podjęte
decyzje.

Bezstronność

Wszelkie decyzje podejmowane przez pracownika administracji
publicznej mają na względzie dobro publiczne, pomijając własne korzyści oraz korzyści osób lub organizacji sobie bliskich.

Przejrzystość

Pracownik administracji wszystkie decyzje powinien podejmować w sposób jawny i uzasadniony, a ograniczenie tej zasady
musi stanowić wyjątek motywowany dobrem publicznym.

Jawność postępowania

Pracownik udostępnia zainteresowanym (społeczeństwu) żądane
przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach oraz
nie ujawnia informacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich do
własnych interesów.

Profesjonalizm

Pracownik administracji publicznej wykonuje swoje obowiązki
w sposób rzetelny, dokładny, sumiennie z wykorzystaniem
swoich umiejętności i doświadczenia oraz w oparciu o obowiązujące standardy i procedury.

Lojalność

Gotowość do aktywnego i starannego wypełniania zadań
i poleceń służbowych, niezależnie od osobistych poglądów
i oceny osób, które je zlecają.

Neutralność polityczna

Polega na wyłączeniu w postępowaniu administracyjnym własnych przekonań politycznych bądź dążenia do wywołania
oczekiwanych następstw dla określonych środowisk politycznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Rydzewska-Włodarczyk, Infrastruktura etyczna jako przedmiot kontroli zarządczej w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 833: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 72, s. 159.
35

B. Suchodolski, op. cit., s. 159; T. Kowalski, op. cit., s. 101.
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Zapisy kodeksu etycznego odnoszą się zazwyczaj do następujących kwestii:
 zdefiniowania grupy docelowej,
 obowiązków urzędników wobec społeczeństwa w zestawieniu z interesem prywatnym,
 ujawnienia majątku urzędników,
 zachowania w sytuacji powstania konfliktu,
 władztwa administracyjnego wynikającego z zajmowanej pozycji,
 postępowania po zakończeniu pracy w sektorze publicznym i restrykcji
związanych z podejmowaniem określonych zajęć,
 definiowania zachowań i sposobów, sytuacji lub postępowania naruszających kodeks,
 stosowania sankcji w przypadku naruszenia zapisu kodeksu36.
Analiza kodeksów etycznych publikowanych na stronach internetowych
urzędów gmin, powiatów czy urzędów marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych podległym urzędom pozwala wywnioskować, że uniwersalnymi, powszechnie przyjmowanymi wartościami służby publicznej są: praworządność,
uczciwość i rzetelność, odpowiedzialność, bezstronność, przejrzystość i jawność
postępowania, profesjonalizm, lojalność, neutralność polityczna37.
Sformułowane w kodeksach wartości co do zasady nie ulegają zmianie,
choć same zarządzenia poddawane są weryfikacji i okresowo uaktualniane.
Kodeks etyki radnych samorządu terytorialnego precyzuje wartości i standardy zachowania wybieralnych do władzy lokalnej przedstawicieli (radnych)
związane z pełnieniem przez nich obowiązków. Zasady zachowania, jakie Kodeks określa dla radnych są tożsame z tymi, ustanowionymi dla pracowników
samorządowych. Dodatkowo uzupełnione zostały o zasadę dbałości o interes
publiczny. Wytyczne dotyczące wykonywania funkcji radnego odnoszą się do
sytuacji konfliktu interesów, stronniczości w podejmowaniu decyzji lub podejmowanie jej pod wpływem nacisku, przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. Mają one być pomocne w unikaniu sytuacji trudnych oraz przestrzeganiu prawa i zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim. Obowiązek upowszechnianie zasad zawartych w Kodeksie etyki radnego spoczywa na przewodniczących
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego38.
36

M. Kulesza, M. Niziołek (red.), op. cit., s. 134–135.
Opracowanie na podstawie: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim; Zarządzenie nr 2 z 2011 r. Wójta Gminy Rewal
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Rewal;
Zarządzenie nr 20/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 września
2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
38
J. Filek (red.), op. cit., s. 156.
37
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4. PŁASZCZYZNY KONFLIKTU INTERESU
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zachodzące w otoczeniu zmiany, kształtujące sposób działania administracji
publicznej, wymagają trwałego systemu wartości, zapewniającego obywatelom
poczucie bezpieczeństwa w konfrontacji z urzędnikiem. Oznacza to potrzebę
zatrudniania w jednostkach publicznych ludzi o określonych kompetencjach
i wrażliwości moralnej. Urzędnik codziennie narażony jest na doświadczanie
konfliktu interesów, czyli rozbieżności pomiędzy kompetencjami a prywatnymi
interesami ekonomicznymi. Konflikt ten wynika z możliwości użycia stanowiska publicznego do realizacji prywatnych celów39.
W sferze administracji publicznej konflikt interesów występuje wówczas,
gdy urzędnik podejmując decyzję jest nią zainteresowany osobiście, pośrednio
lub bezpośrednio. Osobiste zainteresowanie może prowadzić do forsowania
takiej decyzji, która umożliwi urzędnikowi realizację własnego interesu ze szkodą dla interesu publicznego. Pracownicy administracji publicznej mają obowiązek unikania konfliktowych sytuacji. W praktyce, osobiste zaangażowanie rodzi
sytuacje patologiczne, a nawet korupcjogenne. Typowy konflikt interesów ma
miejsce w sytuacji, gdy urzędnik ma możliwość wykorzystania swojej funkcji do
realizacji swoich prywatnych celów lub osób trzecich, z którymi jest powiązany.
Konflikt może przybierać charakter bezpośredni lub pośredni. Bezpośredni konflikt interesów polega na tym, że urzędnik jest bezpośrednio zainteresowany
gratyfikacją finansową wynikającą z podjęcia decyzji (np. pozytywne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w wyniku ustawienia przetargu). Pośredni
pojawia się wtedy, gdy urzędnik nie jest osobiście zainteresowany wynikiem
postępowania, natomiast podmiot będący stroną w postępowaniu dąży do osiągnięcia korzyści (np. przetarg na świadczenie usług oczyszczania miasta wygrywa spółka, w której prezesem jest szwagier urzędnika)40.
Konflikt interesów najczęściej ma wymiar ekonomiczny. Nie należy jednak
zapominać o innych konfliktach pojawiających się na płaszczyźnie emocji
i uczuć, statusu społecznego, zakresu władzy, uprzedzeń, statusu materialnego
oraz stosunków rodzinnych. Wpływ czynników etycznych na konflikt interesów
badał K. Kernaghan. Zdaniem tego autora konflikt interesów to „sytuacja,
w której funkcjonariusz publiczny ma jakiś prywatny lub personalny interes
wystarczający do tego, aby wpływać lub zakładać prawdopodobieństwo, że
wpłynie na obiektywne wykonanie przez niego obowiązków służbowych”41.
39

B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok 1995,

s. 67.
40

M. Kulesza, M. Niziołek (red.), op. cit., s. 191.
K. Kernaghan, Ethical Conduct; Guidelines for Government Employess, Institute of Public
Administration of Canada, Toronto 1975, s. 35.
41
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Autor sformułował osiem sytuacji, które odpowiadają różnym płaszczyznom
konfliktu interesów w administracji publicznej. Należą do nich: łapówki, wpływy strony trzeciej, wykorzystanie służbowych informacji, transakcje finansowe,
podarunki i rozrywki, dodatkowe zatrudnienie, przyszłe zatrudnienie oraz
współpraca z krewnymi.
Łapówka polega na bezprawnym przyjęciu pieniędzy lub innych wartości
w zamian za korzyść, która można uzyskać od urzędnika administracji publicznej z racji wykonywanych przez niego obowiązków służbowych. Osoba dająca
łapówkę musi być świadoma wpływu na zmianę obiektywnego stanowiska
urzędnika, który osiąga własne korzyści kosztem dobra publicznego. Takie postępowanie kwalifikowane jest jako łapownictwo bierne i zaliczane jest do przestępstw urzędniczych.
Wpływ strony trzeciej to rodzaj konfliktu interesu, w którym urzędnik podejmuje decyzję z korzyścią dla strony trzeciej. Klasyczny przykład tego rodzaju
konfliktu odnosi się do przypadków, gdy urzędnik jest udziałowcem spółki,
która jest podmiotem podejmowanej decyzji administracyjnej. W takiej sytuacji
dochodzi do konfliktu interesu bez względu na to czy urzędnik w wyniku podjętej decyzji osiągnął korzyść finansową, czy też nie.
Pracownicy administracji publicznej dysponują uprawnieniami wglądu do
informacji, które nie są dopuszczone do wiadomości publicznej. Mogą ich użyć
do osiągnięcia własnych korzyści finansowych. Konflikt pojawia się w sytuacji,
gdy tajne informacje zostają udostępnione osobom trzecim, pomimo faktu, że
urzędnika obowiązywała klauzula tajemnicy. Tego typu nadużycia kwalifikowane są jako przestępstwa urzędnicze.
Z konfliktem interesów w postaci transakcji finansowych mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik administracji osiąga bezpośrednio korzyści finansowe w wyniku podejmowanych decyzji, które są sprzeczne do jego obowiązków służbowych. Ten rodzaj konfliktu różni się od wpływów trzeciej strony
tym, że urzędnik uzyskuje bezpośrednie korzyści w wyniku rozstrzygnięć administracyjnych, np. decyzja o inwestycji drogowej prowadzonej bezpośrednio
przy posesji urzędnika. Taka postawa narusza etyczne zasady wynikające z pełnionych funkcji.
Upominki i rozrywka to nadużycia, w ramach których urzędnik przyjmuje
prezenty lub gościnność w zamian za stronnicze podejście do rozpatrywanej
sprawy. Takie zachowanie może być zaliczane do łapówek, przy czym tym się
od nich różni, że dotyczy upominków o niskiej wartości, jak np. poczęstunek
w restauracji, alkohol, kilkudniowy wyjazd itp. Prezenty mogą być dawane bez
intencji osiągnięcia korzyści, a jedynie w celu wykreowania pozytywnego nastawienia urzędnika do interesanta.
Zatrudnienie zewnętrzne związane jest z pracą urzędnika na pół etatu, zlecenie czy prowadzenia własnej firmy. Konfliktowe sytuacje wynikają wówczas
z wykorzystania statusu urzędnika do przynoszenia korzyści drugiemu praco-
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dawcy lub wykorzystania sprzętu i materiałów urzędowych na rzecz własnej
firmy. Na tej płaszczyźnie może, ale nie musi, dochodzić do konfliktu interesu.
Uzależnione to jest od charakteru wykonywanych czynności i know-how wykorzystywanego do czynności wykonywanych poza urzędem. Dla przykładu
urzędnik zajmujący się problematyką rozliczeń podatku poza urzędem zajmuje
się grafiką komputerową, co nie prowadzi do konfliktu, natomiast gdy ten sam
urzędnik ma firmę konsultingową związaną z doradztwem podatkowym i po
godzinach urzędowania prowadzi komercyjne szkolenia wówczas może dojść do
konfliktu interesu.
Przyszłe zatrudnienie może stanowić podstawę dla konfliktu interesu, gdy
urzędnik podejmuje decyzję o zamiarze zmiany miejsca zatrudnienia w firmie,
z którą w chwili obecnej prowadzi urzędowe interesy. Taka sytuacja sprzyja
uprzywilejowaniu pozycji firmy z myślą o korzyściach w przyszłości związanych z intratnym stanowiskiem lub wynagrodzeniem.
Współpraca z krewnymi wywołuje nieunikniony konflikt interesów,
zwłaszcza w sytuacji gdy pracownik administracji publicznej zajmuje takie stanowisko, które sprzyja faworyzowaniu krewnych. Konflikt ten powszechnie
określa się mianem nepotyzmu. Istotą tego konfliktu jest wykorzystywanie
uprawnień urzędnika do preferencyjnego traktowania w zatrudnieniu, wynagradzaniu, nagradzaniu krewnych. W takim przypadku korzyści urzędnika mają
charakter pośredni i sprzyjają umacnianiu więzi rodzinnych42.
Wymienione powyżej płaszczyzny konfliktu interesów stanowią nie tylko
przekroczenie uprawnień służbowych, ale przede wszystkim naruszają zasady
etyki zawodowej. Konsekwencją takich zachowań mogą być wszczęte postępowania karne lub dyscyplinarne. Tego typu zachowania bardzo często stają się też
przedmiotem publicznego napiętnowania np. przez media. Dodatkowo należy
zwrócić uwagę na szczególną formę konfliktu interesów jaką jest korupcja. Zdaniem interdyscyplinarnej grupy do spraw korupcji Rady Europy „korupcja to
nielegalne wynagrodzenie lub inne zachowanie wobec osoby pełniącej funkcję
w sektorze publicznym lub prywatnym, które pozostaje w sprzeczności z zadaniami wymaganymi od urzędnika państwowego, pracownika sektora prywatnego, niezależnego eksperta lub innej kategorii osób. Dodatkowo zachowanie to
ma na celu zdobycie korzyści jakiejkolwiek natury dla nich samych lub osoby
trzeciej”43. W ustawie o Centralnym Biurze Korupcyjnym korupcją jest „obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek
osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub
42

Por. M. Kulesza, M. Niziołek (red.), op. cit., s. 193–195.
Cyt. za: J. Michel, Dobre praktyki w dziedzinie walki z korupcją i konfliktów interesów,
[w:] J. Czaputowicz (red.), Etyka w służbie publicznej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
Warszawa 2012, s. 142.
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zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej”44.
W gospodarce spotykamy trzy podstawowe formy korupcji: urzędniczą, gospodarczą oraz polityczną. Pierwsza odnosi się do praktyki, w której pracownik
administracji publicznej pobiera korzyść finansową od osób zwracających się do
niego w sprawach urzędowych. Tego typu korupcji zdaniem M. Kuleszy i M. Niziołek sprzyjają procedury administracyjne, utajnianie istotnych fragmentów toku
postępowań czy zawiłe prezentowanie uprawnień. Mechanizm korupcji napędzany
jest przez postępowanie administracyjne zawierające elementy dysfunkcyjne.
Korupcja gospodarcza polega na przekupstwie urzędników przez przedsiębiorców, w celu zapewnienia sobie korzystnych warunków prowadzenia działalności. Tego typu zachowania są objęte systemem karnym, gdyż zagrażają zasadom konkurencji rynkowej.
Korupcja polityczna przejawia się w przekupywaniu wpływowych ludzi tytułami, korzystnymi kontraktami lub stanowiskami publicznymi w celu zapewnienia sobie władzy. Do korupcji politycznej należy także „żonglowanie” urzędami, co jest widoczne obecnie także w Polsce, kiedy to po zmianie władzy następuje zmiana na stanowiskach publicznych i gospodarczych45. Zjawisko korupcji jest napiętnowane i upubliczniane. Zwalczaniu zachowań korupcyjnych
mają towarzyszyć nie tylko sankcje karne, ale także respektowanie zasad etyki.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w dniach 7–12 sierpnia 2015 r. przez
TNS Polska poświęconych postrzeganiu zjawiska korupcji, 67% respondentów
było przekonanych o występowaniu korupcji. W ostatnich latach skala zjawiska
ulega poprawie, ale nadal jest to zjawisko powszechnie obserwowane i występujące. W 2007 r. o występowaniu korupcji było przekonanych 84% badanych.
Wśród zawodów, które są najbardziej podatne za działania korupcyjne na czele
rankingu znaleźli się: lekarze, sędziowie sportowi, posłowie, a na kolejnych
miejscach uplasowali się radni, urzędnicy samorządowi, urzędnicy urzędów
centralnych, urzędów wojewódzkich i powiatowych. W porównaniu do poprzednich edycji badań ranking nie uległ znaczącej zmianie46, co potwierdzają
badania prowadzone przez zespół J. Kosińskiego, K. Kraka oraz A. Koman
w oparciu o dane Centralnego Biura Antykorupcyjnego47.
Pracownicy administracji publicznej dopuszczający się nieprawidłowości,
ponoszą odpowiedzialność karną, a w przypadku nieprawidłowości nie mających charakteru przestępstwa odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.
Przestępstwami urzędniczymi uregulowanymi w kodeksie karnym są m.in.:
44
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, DzU 2006,
nr 104, poz. 708, ze zm., art. 1, §3a.
45
M. Kulesza, M. Niziołek (red.), op. cit., s. 222.
46
Korupcja w Polsce, TNS, 2015 wrzesień.
47
J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.), Korupcja i antykorupcyjna. Wybrane zagadnienia
część III, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2012, s. 25.

Etyka w administracji publicznej

305

łapownictwo, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązku, ujawnienie
tajemnicy oraz poświadczenie nieprawdy48. Odpowiedzialność karna jest następstwem wykazania, że nieprawidłowość jest czynem zabronionym. Nie każde
naganne zachowanie stanowi od razu przestępstwo. Brak takich podstaw do
zastosowania odpowiedzialności karnej nie wyklucza poniesienia przez urzędnika konsekwencji nieprawidłowego zachowania. Za naruszenie obowiązków
urzędnicy ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną. Regulacje
prawne dotyczące zakresu odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinującej są
zróżnicowane dla poszczególnych kategorii pracowników rządowych i samorządowych. Urzędnicy administracji rządowej należący do korpusu służby cywilnej
ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie
o służbie cywilnej (art. 106–123), zaś nienależący do korpusu służby cywilnej
ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną na zasadach określonych
w art. 34–371 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Pracownicy samorządowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną
na zasadach określonych w art. 25–30 ustawy o pracownikach samorządowych,
z odesłaniem do przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych, zaś
zatrudnieni na podstawie umowy podlegają odpowiedzialności na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
Przykładowy rodzaj kar zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 2. Przykładowy rodzaj kary za nieprawidłowości popełnione przez pracowników
administracji rządowej i samorządowej
Rodzaj kary
Upomnienie
Nagana
Nagana z ostrzeżeniem
Uniemożliwienie awansu
przez okres 2 lat
Przesunięcie na niższe
stanowisko
Zakaz ubiegania się o stanowisko kierownicze
Zakaz pełnienia funkcji
kierowniczych przez 2–5 lat
Usunięcie z administracji
publicznej

Pracownicy zaliczani do korpusu
służby cywilnej
x
x

Pracownicy
administracji
rządowej
x
x
x

Pracownicy
administracji
samorządowej
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Filek (red.), Etyczne aspekty działalności
samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2004, s. 151.
48

I. Bogucka ,T. Pietrzykowski, op. cit., s. 147.
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Znajomość zasad odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia wśród
pracowników administracji publicznej, zdaniem J. Filek, jest niewystarczająca.
Brakuje szkoleń, warsztatów oraz jednolitej koncepcji w zakresie kształtowania
postaw etycznych sprzyjających wyeliminowaniu niepożądanych zachowań
i praktyk. Uzasadnione wydaje się wdrożenie programu edukacyjnego dla szeroko
pojętego grona funkcjonariuszy aparatu administracyjnego, którego efektem byłoby podniesienie stanu wiedzy, świadomości prawnej i etycznej w tym obszarze.
PODSUMOWANIE

Podstawowym celem funkcjonowania podmiotów administracji publicznej
jest działanie na rzecz dobra publicznego. Zasady dotyczące budowy aparatu
administracji publicznej, treść i formy jego działania, relacje na płaszczyźnie
urzędnik–obywatel decydują o poziomie zaufania do administracji i państwa.
O sprawności i skuteczności administracji publicznej decyduje nie tylko ilość
podejmowanych decyzji, ale również zasady współdziałania i poszanowania
norm moralnych. Kształtowanie sfery etycznej w administracji jest procesem
długotrwałym i złożonym. Wymaga nie tylko wdrażania stosowych regulacji
prawnych wyznaczających standardy, ale przede wszystkim kształtowania pożądanych postaw i zachowań wśród urzędników. Jednym z narzędzi wspomagającym proces kształtowania infrastruktury etycznej są kodeksy etyczne. Kodeksy
etyczne poprzez zbiór zaleceń i zasad etycznego zachowania wpływają na poprawę efektywności działania administracji publicznej i zwiększają zaufanie do
jej funkcjonowania. Przyczyniają się do eliminowania nieetycznych, nagannych
zachowań, a często nawet przestępstw, będących skutkiem braku odpowiedniej
wiedzy i świadomości skutków swojego zachowania. Wprowadzenie kodeksu
etycznego w jednostce administracji publicznej nie można jednak traktować jako
celu samego w sobie. Powinien on stanowić drogowskaz wyznaczający kierunek
działania nie tylko poszczególnych pracowników, ale całej organizacji jako całości, w tym także kierownictwa jednostki.
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ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Abstract: The main purpose of public administration is to serve the citizens. To fulfil this task
efficiently, adequately to the needs of the public and the expected high quality of service,
administration must adopt and abide by the rules of ethics. Ethics is one of the basic stepping
stones in creating a positive image of a unit of public administration and of its officers.
The guideline in defining the standards of acting and the models of behaviour is a code of ethics
applying to all personnel of central and local government administration. A code of ethics should
not be perceived as a goal in itself, though; it is rather necessary to make efforts to establish
a complete infrastructure of ethics that not only ensures the ethical behaviour of officers, but also
helps prevent the occurrence of inappropriate or even corruptive actions. The aim of the study is
to identify the importance of ethical behaviours in the work of official public administration in
order to achieve a social mission.
Keywords: ethics, code of ethics, public administration, ethical infrastructure, corruption.
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PRZYCZYNY UCIECZEK PRZED PODATKAMI
– WYBRANE ZAGADNIENIA1

Streszczenie: Jednym z problemów występującym w gospodarce są ucieczki przed podatkami.
Zjawisko to ma nie tylko charakter ekonomiczny ale także etyczny. Celem opracowania jest identyfikacja przyczyn wpływających na zachowania podatników w Polsce w zakresie ucieczki przed
opodatkowaniem. Metodę wykorzystywaną do realizacji celu stanowiła krytyczna analiza krajowej
i zagranicznej literatury oraz analiza badań dotyczących nastawienia Polaków do niepłacenia
podatków. Omówione zostały różne czynniki wpływające na decyzję o ucieczkach przed podatkami. Zaprezentowano nastawienie Polaków do niepłacenia podatków. Wskazano, że istotną przyczyną ucieczek przed podatkami mogą być czynniki polityczne.
Słowa kluczowe: opodatkowanie, ucieczki przed podatkami, przyczyny ucieczek przed podatkami.

WSTĘP

Rozważanie dotyczące zagadnień etycznych w zakresie opodatkowania jest
wielowymiarowe i można przeprowadzać je na trzech płaszczyznach: zachowań
podatników, organów podatkowych, ale także doradców podatkowych. Jednym
z istotnych elementów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu
podatkowego są działania podejmowane przez podatników. Mogą one przyczyniać się do zwiększenia skali płaconych podatków lub prowadzić do zmniejszenia wpływów podatkowych w związku z podejmowaniem ucieczek przed podatkami. Zjawisko ucieczek przed podatkami jest nieodłącznie związane ze zmniejszaniem ciężarów podatkowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na różne
przyczyny jakie mogą powodować zmniejszenie obciążeń podatkowych. Określenie przyczyn takich zachowań może być pomocne, jeśli nie w całkowitej ich
likwidacji, to przynajmniej w częściowym ograniczeniu. Celem opracowania
jest identyfikacja przyczyn wpływających na zachowania podatników w Polsce
w zakresie ucieczki przed opodatkowaniem. Metodę wykorzystywaną do realizacji celu stanowiła krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury oraz
analiza badań dotyczących nastawienia Polaków do niepłacenia podatków.
Omówione zostały różne czynniki wpływające na decyzję o ucieczkach przed
*

Dr Radosław Witczak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
Rozdział powstał z wykorzystaniem części niepublikowanego doktoratu Radosława Witczaka nt. Metody przeciwdziałania ucieczkom przed podatkami dochodowymi na przykładzie cen
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podatkami. Scharakteryzowano poszczególne elementy mogące skutkować
ucieczką przed podatkami: nadmierny fiskalizm oraz świadomość podatników
co do wysokości obciążeń podatkowych, przyczyny moralne, przyczyny ekonomiczne, przyczyny polityczne, przyczyny techniczno-skarbowe. Zaprezentowano nastawienie Polaków do niepłacenia podatków.
1. UCIECZKI PRZED PODATKAMI – POJĘCIE I RODZAJE

Podatki są nakładane przez państwo. Ich pobór odbierany jest jako ingerencja w sferę prywatną. Zapłata należności powoduje zmniejszenie majątku, jakim
dysponuje podatnik, dlatego podwyższenie podatku lub wprowadzenie nowego
obciążenia podatkowego wywołać może różne reakcje u podatnika co prezentuje
schemat 1.
reakcje podatnika

dostosowanie się do
podatku

nadrobienie
podatku

wycofanie się
z opodatkowanej
działalności

ucieczki przed
podatkiem

Schemat 1. Reakcje podatnika na opodatkowanie
Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym rodzajem reakcji podatnika na nałożenie podatku jest
ucieczka przed nim. Pojęcie ucieczek przed podatkami nie jest jednoznacznie
przedstawiane w literaturze. Mogą być ujmowane z dwóch punktów widzenia:
podatnika oraz państwa. Z punktu widzenia podatnika ucieczki przed podatkami
rozumie się jako niechęć podatnika do wypełniania obowiązków podatkowych 2.
Powyższa definicja wskazuje na występowanie subiektywnego odczucia niechęci związanej z nałożeniem ciężarów podatkowych jako wystarczającej przesłanki do uznania, że mamy do czynienia z ucieczką przed podatkami. Rozpatrując
powyższy termin z punktu widzenia państwa zwraca się uwagę na fakt, że
ucieczki przed podatkami związane są z podejmowaniem przez podatnika aktywnych działań. W ich efekcie następuje zmniejszenie dochodów przysługujących państwu lub jednostkom lokalnym3.
Rozpatrując omawiane zagadnienie nie można uznać, że jedynym czynnikiem charakteryzującym ucieczki przed podatkami jest obniżenie wpływów
2
3

M. Kamf, Ch. Rathkegel, Steuerlehre Allgemeiner Teil, Kolonia, Bonn 1971, s. 240.
J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 93.
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budżetowych. Jest to raczej skutek podjętych przez podatnika czynności, których
podstawowym celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych. Z powyższych
powodów wskazane jest połączenie punktu widzenia zarówno podatnika jak
i państwa. Dlatego można przyjąć, że ucieczki przed podatkami są to wszelkie
działania podatnika zmierzające do uniknięcia poboru podatku lub ewentualnie
chociażby zmniejszenie tego poboru4.
Ucieczki przed podatkami mogą przybrać różne formy. Niezależnie jednak
od przyjmowanych kryteriów grupowania ucieczek przed podatkami, wskazuje
się na występowanie dwóch ich rodzajów: unikanie podatku, oszustwa podatkowe. Należy zwrócić uwagę, że w polskiej literaturze istnieje pewne zamieszanie
terminologiczne opisujące tego typu zachowania. Krótko ujmując można stwierdzić, że uniknięcie podatku są to działania zgodne z prawem, podjęte w celu
zmniejszenia kwot płaconych podatków5. Natomiast oszustwa podatkowe są to
działania o charakterze nielegalnym, sprzeczne z obowiązującymi przepisami6.
Wskazanie jednej przyczyny ucieczek przed podatkami wydaje się być niemożliwe, jednakże można wskazać na następujące powody wyróżniane w literaturze przedmiotu:
 nadmierny fiskalizm oraz świadomość podatników co do wysokości obciążeń podatkowych,
 przyczyny moralne,
 przyczyny ekonomiczne,
 przyczyny polityczne,
7
 przyczyny techniczno-skarbowe .
2. NADMIERNY FISKALIZM ORAZ ŚWIADOMOŚĆ PODATNIKÓW,
CO DO WYSOKOŚCI OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH
A UCIECZKI PRZED PODATKAMI

Istotne znaczenie dla decyzji podejmowanych przez podatników ma zarówno wysokość samych ciężarów podatkowych, jak i także świadomość podatników co do ich wysokości. Należy uznać, że podstawowy wpływ na ucieczki
przed podatkami ma nadmierny fiskalizm oraz stan świadomości społecznej, co
do wysokości obciążeń podatkowych.
4

P. Gaudemet, J. Molinier, Finanse Publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 575.
P. Gaudemet, J. Molinier, op. cit., s. 583; J. Sokołowski, Przyczyny unikania podatków,
„Przegląd Podatkowy” 1992, nr 3, s. 3.
6
S. Dolata, Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999, s. 99; M. Pietrewicz, Polityka Fiskalna, Poltext, Warszawa
1996, s. 66.
7
M. Pietrewicz, op. cit., s. 67.
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Z zagadnieniem nadmiernego fiskalizmu związane jest wyznaczenie granicy
opodatkowania. W literaturze przedmiotu wskazuje się na występowanie absolutnej i względnej granicy opodatkowania. Określając absolutną granicę opodatkowania zwraca się uwagę, że zarówno przychody, jak i wydatki budżetowe są
częścią produktu społecznego. To produkt społeczny zakreśla absolutne możliwości nałożenia podatku8.
W przypadku określenia względnej granicy opodatkowania wskazywane są
różne sposobu ustalenia względnej granicy opodatkowania. Należą do nich:
 wyznaczenie określonej wielkości ekonomicznej,
 naruszenie źródeł podatku,
 naruszenie podstawowych zasad podatkowych,
 naruszenie podstawowych celów gospodarczych.
Nie można wskazać jednej wielkości ekonomicznej, której osiągnięcie
oznacza przekroczenie granicy opodatkowania. Jednym z możliwych mierników
przekroczenia granicy opodatkowania jest przyjęcie wskaźnika określającego
stosunek łącznej kwoty pobranych podatków do wysokości dochodu narodowego lub PKB. W XIX w. P. J. Prondhon określił górną granicę opodatkowania na
10% dochodu narodowego9. Jednak XX w. przyniósł wzrost wielkości zadań
państwa, co pociągnęło za sobą zwiększenie podatków. Wyznaczenie jednego
liczbowego poziomu dla wszystkich krajów nie wydaje się być właściwe, a nawet jest niemożliwe10. Uwzględnione powinny być specyficzne warunki występujące w danym państwie. Granice opodatkowania nie są przecież niezmienne.
Zależą od systemu gospodarczego, struktury gospodarki, koniunktury a także od
sposobu wykorzystania dochodów podatkowych. Inne kryteria obowiązują
w systemach z rozbudowanymi zadaniami państwa, inne w krajach gdzie jego
funkcje są znacznie ograniczone11.
W literaturze powszechnie przyjmuje się, że przekroczenie granic opodatkowania ma miejsce, jeśli wystąpi efekt krzywej Laffera12. Zwiększenie stawki
podatku powyżej pewnego poziomu, powoduje spadek dochodów budżetowych.
Uzyskanie takich skutków prowadzonej polityki fiskalnej pokazuje, że ciężary
podatkowe zostały ustalone na zbyt wysokim poziomie. Jednakże wyznaczenie
dokładnej wysokości stawki podatku, powyżej której następuje zmniejszenie
wpływów podatkowych jest praktycznie bardzo trudne. Tym samym dla konkretnego systemu podatkowego nie udało się ustalić wielkości stawki określającej granice opodatkowania13.
8
9

A. Gomułowicz, Granice fiskalizmu, „Glosa” 1995, nr 1, s. 1.
J. Sokołowski, Poziom obciążeń podatkowych a wzrost gospodarczy, „Glosa” 1996, nr 7,

s. 1–2.
10

J. Sokołowski, Poziom..., op. cit., s. 1–2.
A. Gołdyn, Przyczyny ucieczki przed podatkiem, „Monitor Podatkowy” 1996, nr 6, s. 171.
12
A. Gomułowicz, Granice..., op. cit., s. 1.
13
A. Gołdyn, op. cit., s. 171.
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Kolejnym miernikiem przekraczania granic opodatkowania jest naruszenie
źródeł podatku. Z sytuacją taką mamy do czynienia, jeśli dochód lub majątek, na
który zostały nałożone obciążenia podatkowe, nie wystarczają na zapłatę podatku.
W efekcie naruszone zostają źródła opodatkowania, które powinny być chronione 14.
Następnym czynnikiem mogącym wyznaczać granice opodatkowania jest
naruszenie podstawowych zasad podatkowych. Zakładając, że system podatkowy powinien być racjonalny, każde wykroczenie przeciw temu założeniu można
uznać za przekroczenie granic opodatkowania. Podkreślić należy, że szczególnie
złamanie zasady sprawiedliwego systemu podatkowego wywołuje działania
zmierzające do zmniejszania ciężarów podatkowych15.
Warto zwrócić uwagę na rozbieżności występujące pomiędzy postrzeganiem „sprawiedliwych podatków” przez społeczeństwo, a opiniami wyrażanymi
przez naukowców. W badaniu przeprowadzonym przez PBS16 większość badanych za sprawiedliwe uznało nakładanie akcyzy na alkohol oraz wyroby tytoniowe (zob. tab. 1).
Tabela 1. Podatki sprawiedliwe a niesprawiedliwe w opinii Polaków
Rodzaj podatku
Akcyzy na alkohole
Akcyzy na wyroby nikotynowe
Podatek dochodowy od dochodów firm
Podatek dochodowy od dochodów z giełdy
Podatek dochodowy od dochodów osobistych
Podatek drogowy
Podatek od psów
Podatek od nieruchomości
Akcyza na paliwa
Podatek dochodowy od odsetek bankowych
Podatek spadkowy
Podatek od darowizn
Podatek VAT na artykuły spożywcze
Podatek VAT na materiały budowlane
Akcyza na energię
Podatek VAT na artykuły dla dzieci

Uznany
za sprawiedliwy
(w %)
51
47
37
32
17
17
15
12
9
8
6
5
4
4
3
2

Uznany
za niesprawiedliwy
(w %)
3
4
4
3
25
14
21
9
23
25
25
30
37
30
26
51

Źródło: H. Bińczak,. Alkohol tak, artykuły dla dzieci nie, „Rzeczpospolita”, 14.12.2004, s. B1
(ankietowani mogli wybrać pięć możliwości, pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”).
14
A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2001, s. 87.
15
A. Gomułowicz, Granice..., s. 2.
16
H. Bińczak, Alkohol tak, artykuły dla dzieci nie, „Rzeczpospolita”, 14.12.2004, s. B1.
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Jak pokazują dane zawarte w tab. 1, 25% ankietowanych uznała podatek
dochodowy od dochodów od osób fizycznych za niesprawiedliwy, a 17% za
sprawiedliwy, kiedy w literaturze przeważa pogląd, że jest to sprawiedliwy podatek, uwzględniający sytuacje podatnika. Natomiast Polacy akceptują nakładanie podatku na dochody osiągane przez przedsiębiorców.
W przeprowadzonych w Polsce badaniach przeważają opinie, że osoby dużo
zarabiające powinny płacić wyższy procent podatku od swoich dochodów niż ci,
którzy zarabiają mało. Opinię taką wyraziło 64% respondentów. Natomiast 24%
badanych stwierdziło, że wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają, powinni
płacić jednakowy procent podatku od dochodów17.
Innym elementem mogącym wyznaczyć granice jest naruszenie podstawowych celów gospodarczych. Politykę podatkową należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić: stabilizację cen, wysoki poziom zatrudnienia, równowagę
w handlu zagranicznym, stały i równomierny wzrost gospodarczy. Realizacja
powyższych celów leży w interesie całej gospodarki narodowej. Jeśli poziom
obciążeń podatkowych prowadzi do ich naruszenia, to uznaje się, że następuje
przekroczenie granic opodatkowania18.
Obok nadmiernego fiskalizmu w podjęciu decyzji o zmniejszeniu należnego
podatku ważną rolę odgrywają także odczucia podatnika dotyczące wysokości
nakładanych podatków. W oparciu o tę podstawę wyróżniane są obiektywne
i subiektywne obciążenia podatkowe.
Jako obiektywne obciążenia podatkowe rozumie się sumę bezpośredniego
i pośredniego opodatkowania19. Wielkość tą można obliczyć przez zmniejszenie
dochodu brutto o podatki bezpośrednie oraz zawarte w cenach. Takie wyliczenie
pozwala odpowiedzieć podatnikowi, jaka część jego dochodu jest przejmowana
przez budżet państwa20.
W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych badania w zakresie
wielkości obciążeń podatkowych z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia
społeczne płaconych przez pracownika przeprowadziła firma KPMG. Polska
zajmuje w tym rankingu 70 miejsce na 114 przebadanych krajów. Biorąc pod
uwagę metodologię badania nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków.
Przeprowadzając porównanie wysokości obciążeń ustalono „efektywną stawkę
podatkową”. Jest ona obliczana jako uwzględnienie łącznego podatku obliczanego od dochodu brutto. Warto zwrócić uwagę, że dla potrzeb badania nie
uwzględniano wysokości ulg podatkowych jakie mogą być odliczane od dochodu lub podatku. Dokonując oceny wysokości obciążeń w ten sposób ustalonego
17
CBOS, Co różni zwolenników lewicy, centrum i prawicy?, Komunikat z badań
nr 139/2015, Warszawa, czerwiec 2015, s. 2.
18
A. Gomułowicz, Granice..., s. 2.
19
K. Hansmayer, K. Makscheidt, Finanzpsychologie, [w:] Handbuch der Finanzwissenschaft, Tuebungen 1977, s. 567.
20
A. Gomułowicz, Mentalność i moralność podatkowa, „Glosa” 1995, nr 3, s. 1.

Przyczyny ucieczek przed podatkami – wybrane zagadnienia

315

rankingu należy uwzględnić fakt, że był on ustalany dla dochodów wynoszących
100 000 dolarów rocznie oraz 300 000 dolarów rocznie21. Przeciętne dochody
osiągane przez polskich podatników są znacznie niższe. Wskazuje się, że próg
podatkowy powyżej 85 528 zł przekracza około ponad 1% podatników. Dlatego
stawka podatkowa obliczana dla przeciętnego dochodu mogłaby zmienić pozycję Polski.
Co więcej, uwzględniając faktyczne koszty związane z zatrudnianiem pracowników należałoby przeprowadzić badania porównawcze polegające na obliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez pracodawcę, pracownika oraz podatku dochodowego od ustalonych kwot dla potrzeb badania.
Jednakże wskazane byłoby również analizowanie niższych kwot niż przyjętych
w badaniu, np. średnich zarobków w poszczególnych państwach.
Dodatkowo nie uwzględniono, poza kilkoma wyjątkami, ewentualnych podatków dochodowych, jakie mogą nakładać władze lokalne. Dlatego na podstawie tak przeprowadzonych badań trudno jest wysnuwać wnioski dotyczące wysokości obciążeń podatkowych. Mogą one być jedynie ograniczone do bardzo
wąskiej grupy osób, których dochody kształtują się na wysokości badanej przez
firmę doradczą.
Przez subiektywne obciążenia podatkowe rozumie się wyobrażenia własne
podatnika o rozmiarach płaconych podatków. Podatnik nie zawsze zdaje sobie
sprawę z wysokości faktycznych obciążeń. Zdarza się, że spora grupa społeczeństwa uznaje podział obowiązków podatkowych za niesprawiedliwy. Są
przekonani, że płacą wyższe ciężary podatkowe niż inni obywatele. Co więcej
u części ludności występuje również wrażenie, że w zamian za płacone podatki
nie otrzymują oni od państwa żadnych świadczeń. W efekcie uznają, że subiektywne obciążenia podatkowe są wyższe, niż faktycznie ma to miejsce22.
Jako należności odczuwalne występują przede wszystkim podatki osobiste.
Po przeciwnej stronie znajdują się podatki konsumpcyjne. Są one szczególnie
preferowane przez państwo jako umożliwiające zmniejszenie uczucia występowania obciążeń podatkowych. Jednakże ich skutek dla podatnika, pod względem
finansowym, jest taki sam jak w przypadku podatków bezpośrednich23. Tylko
niewielkie grono podatników zdaje sobie sprawę z rzeczywistej wielkości nałożonych ciężarów podatkowych. Reszta posiada o nich niedokładne a nawet fałszywe opinie. W badaniach przeprowadzonych w Niemczech zauważono interesującą prawidłowość. Osoby uzyskujące wyższe dochody uznają, że płacą wyż-

21

KPMG, KPMG’s Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012,
https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Individual-IncomeTax-Social-Security-Rate-O-201210.pdf.
22
K. Hansmayer, K. Makscheidt, op. cit., s. 568.
23
Ibidem, s. 567.
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sze podatki pośrednie, niż jest to w rzeczywistości. U podatników mniej zarabiających zależność ta jest odwrotna24.
Brak orientacji osób co do rzeczywistych elementów systemu podatkowego
potwierdzają badania przeprowadzone w maju 2015 r. przez CBOS dotyczące
zmian kwoty wolnej od podatku. Od 2009 r. nie zmieniała się w ogóle skala
podatkowa, w tym kwota wolna od opodatkowania. Na pytanie czy według ich
wiedzy, kwota wolna od podatku w ciągu ostatnich kilku lat uległa zmianie 47%
respondentów stwierdziła, że nie ma zdania na ten temat. Czyli można uznać, ze
większość ankietowanych przyznaje się do niewiedzy w tym zakresie. 18% badanych uznało, że kwota ta w ciągu kilku lat zwiększyła się. Natomiast 30%
badanych osób ma świadomość, że kwota ta w ciągu ostatnich kilku lat nie
zmieniła się. 4% ankietowanych sądziło, że kwota wolna uległa zmniejszeniu25.
Zatem skoro prawie jedna trzecia orientuje się odnośnie braku zmian kwoty
wolnej od podatku może to oznaczać, że podatnicy podejmują decyzje o ucieczkach przed podatkami w oparciu o subiektywne odczucia, nie zawsze odpowiadające faktycznej sytuacji.
3. PRZYCZYNY MORALNE UCIECZEK PRZED PODATKAMI

Jednym z podstawowych czynników wpływających na decyzję o popełnieniu oszustwa podatkowego jest moralność. Rozumiana jest ona jako „zespół
dominujących w danej epoce historycznej i środowisku (społeczeństwie, klasie,
grupie społecznej) ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych w danej grupie za właściwe”26. Jednym z jej rodzajów jest moralność podatkowa. Termin ten jest różnie rozumiany. Nadaje mu się szersze lub
węższe znaczenie.
W znaczeniu szerszym moralność podatkowa to nastawienie grupy lub społeczności do wypełniania lub nie obowiązków podatkowych27.
W znaczeniu węższym moralność podatkową określa się jako postawę podatnika wobec płacenia podatków w ogóle. Jest to indywidualna reakcja podatnika na opodatkowanie28. Trzeba pamiętać, iż decyzję o tym czy popełnić oszustwo podatkowe każdy podejmuje sam. Moralność podatkowa sięga do sumienia, czyli do sfery wewnętrznej. Wymaga ona, aby działanie podatnika odpowiadało jego wewnętrznemu przekonaniu. Z punktu widzenia interesów skarbu
24
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państwa najlepiej byłoby, gdyby wszyscy podatnicy charakteryzowali się wysokim poziomem moralności. Nie zawsze taka sytuacja występuje. Poziom moralności podatkowej kształtowany jest bowiem przez różne czynniki. Zaliczyć do
nich można:
 możliwość popełniania oszustwa podatkowego,
 występowanie dualizmu oszustwa podatkowego i kradzieży,
 wpływ środowiska,
 postawę społeczną wobec płacenia podatków.
Jednym z czynników mających wpływ na poziom moralności podatkowej
jest sposobność popełnienia przestępstwa. Im mniej możliwości oszukania ma
dany podatnik, tym jego moralność podatkowa jest wyższa. Występowanie okazji do dokonania oszustwa skutkować może bagatelizowaniem znaczenia niepłacenia należności podatkowych zgodnie z prawem29.
Kolejnym czynnikiem jest występowanie dualizmu oszustwa podatkowego
i kradzieży. Jest to panujące w części społeczeństwa przekonanie o braku związku pomiędzy kradzieżą a oszustwem podatkowym30. Dla pewnych grup podatników występuje rozdźwięk pomiędzy zapłatą podatków a wypełnianiem innych
zobowiązań. Konieczność zwrócenia bankowi pieniędzy wydaje się oczywista.
Równocześnie jednak dla tych samych podmiotów nie wywiązanie się z powinności podatkowych jest mniej naganne, a czasami nawet w ogóle nie wywołuje
poczucia winny31. Przyczyną takiego zachowania może być fakt, że osoba która
nie płaci podatków, nie zdaje sobie sprawy z tego, iż jej zachowanie obciąża
innych, ponieważ państwo dla spełnienia swoich funkcji musi podnieść ciężary
podatkowe32.
Moralności podatkowa może być także kształtowana przez wpływ środowiska. Człowiek jest jednostką funkcjonującą w konkretnym społeczeństwie. Każda grupa kształtuje postawy społeczne, czego następstwem jest postawa wobec
obciążeń ponoszonych na rzecz państwa. Podatnik jest członkiem jakiegoś środowiska. Jeżeli dana grupa ocenia podatki negatywnie, to również wypełnianie
obowiązków podatkowych nie będzie oceniane pozytywnie. Z aprobatą za to
może spotkać się działanie zmierzające do niezapłacenia podatku33. Według
niektórych opinii do potencjalnych oszustów zaliczyć można osoby prowadzące
własny biznes. W niektórych kręgach popełnienie wykroczenia skarbowego nie
jest uznawane za przestępstwo, a wręcz przeciwnie, takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako czyn szlachetny34.
29
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M. Pietrewicz, op. cit., s. 69; A. Gołdyn, op. cit., s. 172.
32
M. Pietrewicz, op. cit., s. 69.
33
A. Gomułowicz, Mentalność..., s. 1.
34
K. Hansmayer, K. Makscheidt, op. cit., s. 568–569.
30

Radosław Witczak

318

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jeśli młoda osoba ma niewielkie
możliwości lub nie jest zachęcana do dokonywania oszustw podatkowych, to
występuje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości będąc przedsiębiorcą
będzie prawidłowo regulowała swoje zobowiązania wobec państwa. Przyzwyczajenie do płacenia podatków działać będzie na korzyść budżetu. Jednak wyrażany jest pogląd, iż skłonności do danych zachowań bywają przerywane
przez zdarzenia nadzwyczajne. Mogą one spowodować zmianę nastawienia
i doprowadzić nawet do popełniania oszustw podatkowych. Podatnik początkowo czuje się winny, stopniowo w miarę dokonywanych oszustw podatkowych poczucie winny maleje i co więcej powstaje nowe przyzwyczajenie
– oszustwa podatkowe35.
Kolejnym czynnikiem kształtującym nastawienie do wypełniania obowiązków podatkowych jest postawa społeczna wobec płacenia podatków. Na
zachowanie podatnika wpływ ma nie tylko najbliższe otoczenie, ale także całe
społeczeństwo, jego nastawienie do wypełniania obowiązków podatkowych.
Charakterystykę reakcji społecznych na nakładane ciężary podatkowe określa
się mianem mentalności podatkowej36. Pojęcie to jest różnie rozumiane. Mentalność podatkowa jest definiowana jako powszechnie panująca postawa lub
nastawienie do podatków i opodatkowania w ogóle 37. Określana bywa również
jako postawa lub nastawienie wobec podatków reprezentowana przez grupę
społeczną38. Najogólniej ujmuje się mentalność podatkową jako powszechne
nastawienie do obciążeń39. Ma ona bez wątpienia znaczenie szersze w porównaniu do moralności podatkowej. Obejmuje zachowanie, nie tyle jednostki, co
całej społeczności.
Niekiedy zauważa się geograficzne zróżnicowanie reakcji na opodatkowanie40. Chociaż wyrażane są także wątpliwości czy należy wyodrębniać typy rekcji w zależności przynależności do takiego lub innego narodu41. Co więcej pojawiają się różne opinie co do poziomu mentalności poszczególnych narodów.
Wskazuje się na odrębność mentalności krajów Europy południowej od
północnej. W przypadku tej pierwszej dostrzega się większą skłonność do niewywiązywania się z obowiązków podatkowych42.
Z taką tezą nie wszyscy się zgadzają. W przeciwieństwie do Włoch – kraju
o niskiej mentalności podatkowej – w innym południowo europejskim kraju
– Hiszpanii – ludność wykazuje się wysoką mentalnością podatkową. Do państw
35
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w których społeczeństwo wykazuje się wysoką mentalnością podatkową zalicza
się Wielka Brytania, Niemcy43 czy też Stany Zjednoczone44. Za to do krajów,
w których przyzwolenie na popełnianie oszustw podatkowych jest wyższe zalicza się obok Włoch także Francję45.
W przypadku Polski, zdaniem Autora, szczególne znaczenie dla kształtowania się mentalności podatkowej i nastawienia do oszustw podatkowych należy
przypisać czynnikom historycznym. Na przestrzeni ostatnich ponad 400 lat
okresy niepodległości były bardzo krótkie. Chociaż formalnie Rzeczypospolita
przestała istnieć w 1795 r. w wyniku traktatów rozbiorowych, to okres utraty
niepodległości nastąpił znacznie wcześniej. Elekcja Augusta II Mocnego była
ostatnią wolną elekcją władzy w Rzeczpospolitej. Wojna Północna spowodowała utratę niezależności na rzecz Szwecji. Świadczył o tym wybór Stanisława
Leszczyńskiego w 1706 r. jedynie dzięki poparciu wojsk szwedzkich. Przegrana
przez Szwecję Wojna Północna nie przyniosła Rzeczpospolitej Obojga Narodów
niezależności, lecz spowodowała uzależnienie od Rosji. Przykładem tej zależności były obrady i uchwały Sejmu Niemego. Według niektórych historyków jest
to data graniczna ustanawiająca faktyczny protektorat Rosji nad Rzeczpospolitą46. Co prawda elekcja 1732 r. była również wolna, ale jej wyniki, czyli wybór
Stanisława Leszczyńskiego, zostały w wyniku zbrojnej interwencji Rosji unicestwione. Okres rządów Augusta III w polskiej histografii jest oceniany bardzo
negatywnie, jako pogłębiający rozkład państwa i władzy. Chociaż Stanisław
Poniatowski jest postrzegany jako król reformator, to nie można jednak nie
zauważyć, że przez ówczesne społeczeństwo szlacheckie był postrzegany jako
przedstawiciel władzy zależnej od Rosji. Okres niezależności w czasach panowania ostatniego króla Polski jest oceniany na kilka lat, który zakończył się
przegranymi wojną o konstytucję 3 maja oraz insurekcją kościuszkowską
a w efekcie rozbiorami. Okres niepodległości wystąpił dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym XX w. oraz po 1989 r. Zależność od innych państw
wpłynęła bez wątpienia na zachowania podatników i ich nastawienie do płacenia podatków. Władza odbierana była jako narzucona przez obcych. Tym samym niewykonywanie jej poleceń (w tym płacenie podatków) nie uchodziło za
działanie godne potępienia.
Konstruując podatki nie powinno się pomijać moralnego aspektu opodatkowania. Daje to większą pewność, że przepisy podatkowe będą przestrzegane
bez względu na to, czy są możliwe do wyegzekwowania, czy nie. W przypadku
wysokiego poziomu moralności podatkowej, nawet osłabienie władzy państwo43
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wej nie spowoduje, że podatki przestaną wpływać do budżetu47. Przyczyny moralne wskazywane są jako te najważniejsze, które wpływają na decyzję o popełnieniu oszustwa podatkowego48. W literaturze wyrażany jest również pogląd
przeciwny, uznający, że najistotniejsze są czynniki ekonomiczne49.
4. PRZYCZYNY EKONOMICZNE

Przyczyny ekonomiczne są kolejną grupą przyczyn wpływających na decyzje o niepłaceniu świadczenia podatkowego. Mogą one występować niezależnie
od postaw moralnych. Według niektórych opinii mają one większe znaczenie niż
motywy moralne50. Zaliczyć do nich należy:
 opłacalność oszustwa,
 złą sytuację finansową podatnika,
 zły stan koniunktury gospodarczej,
 występowanie konkurencji podatkowej,
 liberalizację gospodarczą.
Jednym z powodów występowania oszustw podatkowych jest opłacalność
jego popełniania. Podatnik może dojście do wniosku, że jest to dla niego korzystne zachowanie. Przedsiębiorstwo stojąc przed podjęciem jakiegokolwiek
rozstrzygnięcia dotyczącego np. inwestycji, wejścia na rynek, analizuje możliwe
do uzyskania korzyści i ewentualne straty. Przed podobnym dylematem staje
podatnik. Następuje analiza, co jest bardziej opłacalne. Czy dodatkowy dochód,
jaki zostanie uzyskany w wyniku popełnienia oszustwa zrekompensuje możliwe
sankcje, na jakie może być narażony podatnik.
Podatnicy oszukują, bo im się to po prostu opłaca. Jeśli przewidywane korzyści z tytułu niezapłacenia podatku są wyższe niż ewentualne wykrycie oszustwa i związane z tym faktem kary, to podatnicy mogą być skłonni do nielegalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych51. Wskazanie sposobu przeprowadzania przez podatnika swoistego rachunku opłacalności jest zadaniem trudnym.
Wyrażane są w tym zakresie różne poglądy.
Według niektórych opinii, im wyższa jest stawka podatkowa tym większa
skłonność do niezapłacenia podatku52. Jednak z drugiej strony zwraca się uwagę,
iż dodatkowo należy rozpatrywać pojęcie korzyści. „Osoba znajdująca się
47
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w trudnej sytuacji finansowej może odczuć większe zadowolenie z niezapłacenia
20-procentowej stawki podatku, niż osoba dobrze sytuowana z nieuiszczenia
40% stawki”53. Zysk dla podatnika osiągającego niższy dochód z takiego zachowania wydaje się być po prostu większy. Tym samym spowodować to może
większą skłonność do niewywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Według innych opinii podatnicy tak naprawdę nie przeprowadzają dokładnej kalkulacji porównując wysokość sankcji i niewpłaconego podatku. Często
bowiem nie zdają sobie sprawy z wysokości obciążeń podatkowych i ewentualnych kar. Oceniają prawdopodobieństwo wykrycia oszustwa na podstawie własnych doświadczeń, ukształtowanych w trakcie kontaktów z administracją skarbową, innymi podatnikami oraz środkami masowego przekazu54.
Kolejną ekonomiczną przyczyną powodującą popełnianie oszustw podatkowych jest sytuacja finansowa podatnika. Jeśli jego dochody wystarczają na
zaspokojenie potrzeb, to jest on skłonny płacić należne świadczenia. Mniejsza
jest wówczas chęć do podjęcia ryzyka związanego z dokonaniem oszustwa. Jeżeli jednak podatnik znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, to następuje
wzrost skłonności do oszukania państwa55.
Podobnie, gdy przedsiębiorstwo będzie znajdować się na skraju bankructwa
lub ma kłopoty z przetrwaniem, to chwytać się może wszelkich sposobów oddalających widmo upadłości. Podatnik może uznać, że zapłata podatku zagrozi
istnieniu przedsiębiorstwa. Ucieczka przed podatkiem może stać się dla niego
jedynym sposobem uniknięcia plajty56. Wyrażany jest również pogląd przeciwny. Uznaje się, że przedstawiona teza nie zawsze znajduje swoje potwierdzenie
w praktyce. Nielegalne zmniejszanie obciążeń podatkowych występuje w przedsiębiorstwach o różnej sytuacji finansowej57.
Kolejnym czynnikiem gospodarczym oddziaływującym na zachowania podatników może być ogólna koniunktura gospodarcza. Jej wpływ widać w przypadku możliwości przerzucania podatków. Jeśli sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra, to łatwiej można przerzucić podatek na inną osobę. Podatnik nie będzie wtedy zainteresowany oszukiwaniem.
W okresach ożywienia gospodarczego przedsiębiorstwa mają możliwość
przerzucenia ciężaru podatkowego na konsumentów przez podwyżki cen. Dodatkowo przerzucanie podatków ułatwia posiadanie monopolistycznej pozycji na
rynku58.
53
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W czasie dekoniunktury zwiększenie podatków nie może być zrekompensowane przez wzrost cen. Firmy mogą dążyć do obniżenia płaconych podatków
w sposób nielegalny. Szczególna sytuacja występuje w okresach niedostatku,
kiedy państwo zmuszone jest do reglamentacji rynku, kontroli cen i racjonowania towarów. Pociąga to za sobą powstanie nielegalnego obrotu towarami „czarnego rynku”. Transakcje na nim zawierane, jak również uzyskiwane zyski nie są
naturalnie opodatkowane. Osiągane zyski i wynagrodzenia wymykają się podatkowi dochodowemu. Obrót nie podlega podatkowi od towarów i usług oraz akcyzie. Powoduje to oczywiste straty dla budżetu państwa. Pogorszenie sytuacji
gospodarczej przejawia się również we wzroście bezrobocia. Zjawisko to przyczynia się do zwiększenia nielegalnego zatrudniania. Co za tym idzie także do
dokonywania oszustw podatkowych59.
W ramach przyczyn gospodarczych jako przyczynę ucieczek przed
podatkami wskazuje się występowanie konkurencji podatkowej. Część przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie działalności gospodarczej do krajów
w których występują korzystniejsze warunki opodatkowania dochodu (zwykle
utożsamiane z efektywną stawką podatkową). W ramach prac prowadzonych przez organy Unii Europejskiej pojawiło się pojęcie „szkodliwej konkurencji podatkowej” oraz opracowanie instrumentów, które mają jej przeciwdziałać60.
Następnym czynnikiem ułatwiającym popełnianie oszustw podatkowych
jest liberalizacja gospodarcza. Umożliwia ona swobodny międzynarodowy przepływ kapitału i rozwój wielkich wielonarodowych przedsiębiorstw. Kontrola
podatkowa takich firm jest utrudniona. Ogranicza się ona zwykle jedynie do
terytorium jednego państwa. Co więcej aparat skarbowy dysponuje czasami
słabszymi narzędziami w porównaniu z niektórymi koncernami61. Wyrażany jest
również pogląd uznający, że nie tylko prowadzenie liberalnej polityki przyczynia się do nielegalnego zmniejszania obciążeń podatkowych, ale również nadmiernie scentralizowana polityka ekonomiczna62. Według niektórych opinii liberalizacja gospodarcza powinna być wyodrębniana jako zupełnie osobna przyczyna oszustw podatkowych63.
Bez wątpienia czynniki ekonomiczne również odgrywają znaczenie dla nastawienia Polaków do płacenia podatków.
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5. PRZYCZYNY POLITYCZNE

Kolejną grupą powodów popełniania oszustw podatkowych są przyczyny
polityczne. Są one związane z działalnością władzy państwowej w różnych
dziedzinach dotyczących spraw wewnętrznych państwa, jak i kwestii zagranicznych. Wśród przyczyn politycznych wpływających na popełnianie oszustw podatkowych wyróżnia się:
 brak akceptacji polityki rządowej,
 nakładanie podatków bez uzgodnień,
 słabość państwa,
 utratę wpływów przez grupę rządzącą.
Jednym z podstawowych powodów popełniania oszustw podatkowych jest
brak akceptacji prowadzonej przez państwo polityki. W wyniku prowadzenia
określonej polityki fiskalnej realizowana jest również polityka społeczna i gospodarcza. Podatek może być wykorzystywany jako instrument polityki gospodarczej i społecznej. Brak identyfikacji z daną polityką bywa dla niektórych
osób argumentem za nielegalnym zmniejszaniem obciążeń podatkowych64. Nasilenie skłonności do oszustw podatkowych następuje szczególnie w przypadku
realizacji przez państwo funkcji i zadań wbrew powszechnie panującym normom postępowania. Nakładanie podatku wbrew przyjętym w społeczeństwie
zasadom postępowania, prowadzić może do zachowań zmierzających do zmniejszania ciężarów podatkowych65. Grupa społeczna obciążana podatkami ma
skłonność do uznania się za grupę uciskaną przez tę część społeczeństwa, która
korzysta z dobrodziejstw prowadzonej polityki. Ucieczka przed podatkiem staje
się wówczas rodzajem buntu przed wyzyskiem. Państwo zaczyna być utożsamiane z grabieżcą majątku podatnika, której to grabieży należy się przeciwstawić66. Według niektórych poglądów oszustwa podatkowe mogą być spowodowane przez prowadzenie nieodpowiedniej polityki monetarnej. Jednym z zadań
państwa jest utrzymywanie stabilnych cen. Ich wzrost, w przypadku obowiązującej skali progresywnej w podatku dochodowym, może spowodować zwiększenie się dochodów państwa. Jeśli polityka fiskalna i monetarna prowadzi do
zwiększenia inflacji ponad planowany poziom, może to spowodować sprzeciw
u podatnika. Odczuwa on wówczas na własnej kieszeni wzrost obciążeń podatkowych, na którą nie wyraził zgody67.
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na decyzje podatników o zapłacie
lub nie należności podatkowych jest sposób nakładania obciążeń podatkowych.
Nałożenie nowych ciężarów podatkowych powinno być uzgodnione w ramach
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jak największego porozumienia społecznego. Zdarza się jednak, że podatek jest
narzucany przez najsilniejszych. Grupy społeczne znajdujące się u władzy politycznej często przerzucają ciężar opodatkowania na inne klasy społeczne. Takie
postępowanie staje się jednym z powodów podejmowania działań niezgodnych
z prawem, które zmierzają do zmniejszenia ciężarów podatkowych68. Reakcje
takie mogą wystąpić szczególnie w państwach wyposażonych w ograniczone
instytucje demokratyczne. Współudział w podejmowaniu decyzji może jednak
zmniejszyć skłonność do popełniania oszustw podatkowych69.
Następną przyczyną polityczną oszustw podatkowych jest słabość państwa.
W niektórych sytuacjach aparat państwa doskonale zdaje sobie sprawę, że niektórzy podatnicy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, ale nie jest w stanie
wyegzekwować należnych kwot. Dotyczyć to może dużych przedsiębiorstw,
podmiotów mających strategiczne znaczenie dla gospodarki, czasem jednostek
państwowych. Podatnicy zdają sobie sprawę ze swojej siły i znaczenia. Wykorzystują ten fakt oraz niemoc państwa i świadomie nie wypełniają swoich obowiązków podatkowych. Często są oni jeszcze wspierani przez związki zawodowe, grupy nacisku, które wymuszają umorzenie części lub nawet całość należnych podatków70.
Kolejną przyczyną polityczną oszustw podatkowych może być utrata wpływów przez grupę rządzącą. Jeżeli jakaś klasa społeczna w wyniku zmian politycznych traci swoją dotychczasową pozycję, to jest możliwe, że jej przedstawiciele przestaną wywiązywać się prawidłowo z obowiązków podatkowych71.
Przed klasą polityczną należy postawić zadanie stworzenia takiego systemu
politycznego, który z jednej strony zapewniałby środki na realizację zadań,
a z drugiej uzyskałby akceptację społeczną72. Według niektórych opinii omówione powyżej przyczyny polityczne nie powinny w ogóle być wyodrębniane.
Są one całkowicie związane z motywami ekonomicznymi73. Wydaje się jednak,
że pomimo ich niewątpliwych związków z przyczynami ekonomicznymi, wskazane jest wyodrębnienie motywów politycznych mających wpływ na podjęcie
decyzji o popełnianiu oszustw podatkowych. Jak najbardziej dotyczy to także
Polski. Zdaniem M. Barszcza „Polacy nie wierzą w struktury państwa, co więcej, są przekonani, że pieniądze, które płacą w podatkach, i tak zostaną zmarnotrawione”74.
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6. PRZYCZYNY TECHNICZNE

Następną grupą motywów popełniania oszustw podatkowych są przyczyny
techniczne określane również mianem techniczno-skarbowych. Są one związane
z konstrukcją i funkcjonowaniem systemu podatkowego75. Z powyższym zagadnieniem związane są różne czynniki, które wpływają na występowanie oszustw
podatkowych. Zaliczają się do nich:
 występowanie niesprawiedliwego systemu podatkowego,
 złożoność systemu podatkowego,
 niesprawność aparatu skarbowego.
Jedną z przyczyn popełniania oszustw podatkowych jest występowanie niesprawiedliwego systemu podatkowego. Jeśli podatnicy uznają, że obowiązujący
system podatkowy nie spełnia postulatu sprawiedliwości, to nastąpić może
wzrost działań zmierzających do nie wypełniania obowiązków podatkowych.
Jednak samo pojęcie niesprawiedliwego systemu podatkowego może być różnie
interpretowane. Z jednej strony uważa się za niesprawiedliwy taki system,
w którym ciężary podatkowe nie są równomiernie rozłożone76. Według niektórych opinii już wystąpienie progresji podatkowej traktowane jest jako niesprawiedliwość77. Z drugiej strony podatnicy widząc uprzywilejowanie pewnych
grup mogą uznać, że system podatkowy nie realizuje w sposób właściwy przyjętych celów społecznych78.
Kolejną przyczyną techniczną niewywiązywania się z obowiązków podatkowych jest złożoność systemu podatkowego. Komplikacja systemu podatkowego przejawiać się może w różnych formach. Zaliczyć do nich można:
 dążenie do ustalania podstawy opodatkowania w wielkości zbliżonej do
faktycznej,
 zwiększanie kategorii przedmiotów opodatkowania,
 wprowadzanie ulg i zwolnień,
 nieudane próby reformowania systemu podatkowego.
Komplikacja systemu podatkowego może być spowodowana między innymi przez dążenie do ustalenia podstawy opodatkowania w wysokości jak najbliższej faktycznej wielkości. Ułatwia to jednak popełnianie oszustw. W czasach
kiedy podstawa obliczania należności uzależniona była od cech zewnętrznych

75

A. Gołdyn, op. cit., s. 173; M. Pietrewicz, op. cit., s. 69.
J. Sokołowski, Przyczyny..., s. 3.
77
Taką opinię wyraża M. Friedman – zob. N. Gajl, Konstytucyjne gwarancje systemu podatkowego, „Glosa” 1996, nr 9, s. 1.
78
R. Mastalski, Polski system podatkowy oraz kierunki jego przekształceń, [w:] A. Kostecki
(red.), Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, Zakamycze, Kraków
2000, s. 48–49.
76

Radosław Witczak

326

przedmiotu opodatkowania trudniej było oszukać skarb państwa, czasem było to
wręcz niemożliwe. Łatwiej było można wykryć taką próbę79.
Następnym czynnikiem komplikującym system podatkowy jest zwiększenie
kategorii przedmiotów opodatkowania, opodatkowanych różnymi stawkami
podatku. Pozwala to podatnikom przyporządkowywać przedmioty opodatkowania do uprzywilejowanej grupy wbrew obowiązującym zasadom. Działania takie
nie zawsze są proste do wychwycenia przez administrację skarbową80.
System podatkowy komplikowany jest również przez wprowadzanie licznych
ulg i zwolnień. Służą one realizacji polityki gospodarczej i społecznej. Prowadzi
to jednak także do wystąpienia negatywnych skutków. Komplikują one system
podatkowy. Jego złożoność zwielokrotnia szanse dokonania oszustwa81.
Negatywne konsekwencje złożoności systemu podatkowego potęgowane są
jeszcze przez nie zawsze udane próby jego reformowania. Zdarza się, że nie są
one podejmowane w spójny sposób. Zmiany zamiast ułatwiać stosowanie prawa
podatkowego, jeszcze bardziej je utrudniają. Co więcej przepisy prawne regulujące zagadnienia podatkowe są formułowane często bardzo nieprecyzyjnie. To
zwiększa możliwości nie wywiązywania się z obowiązków podatkowych 82.
Komplikacja systemu podatkowego ułatwia podatnikowi zataić fakt nielegalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych. Co więcej, powoduje, że obecnie
nawet administracja skarbowa ma problemy z właściwym stosowaniem przepisów podatkowych. Następuje przez to utrudnienie przeprowadzania skutecznych
kontroli. Są one bowiem trudne i zajmują często dużo czasu83.
Kolejnym czynnikiem technicznym przyczyniającym się do popełniania
oszust podatkowych jest niesprawność aparatu skarbowego. Zwiększającej się
liczbie podatników powinien towarzyszyć wzrost liczby pracowników organów
podatkowych. Rośnie wówczas prawdopodobieństwo wykrycia przestępstw
podatkowych84. Dla wykrywania oszustw podatkowych duże znaczenie ma także
poziom merytoryczny urzędników. Ich słabe przygotowanie zawodowe, brak
kompetencji, ale także niedostateczne wyposażenie w nowoczesne środki techniczne przyczynia się do zwiększenia skali popełniania defraudacji podatkowych85.
Oceniając polską administrację skarbową należy jednakże zauważyć, że jej
postrzeganie przez obywateli polepsza się. W badaniu CBOS przeprowadzonym
w 2014 r. na pytanie: Jak Pan(i) ocenia zmiany w sposobie pracy Urzędu Skarbowego jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech lat?, 39% ankietowanych odpo79
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wiedziało, że nie zauważyło żadnych zmian w sposobie pracy urzędów skarbowych. Jednak prawie taka sama grupa (37%) pozytywnie ocenia wprowadzone
zmiany. Tylko 6% badanych uważa, że są one negatywne, a 18% nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie86.
7. NASTAWIENIE POLAKÓW DO NIEPŁACENIA PODATKÓW

Badania dotyczące nastawienia Polaków do płacenia podatków pokazują, że
większość Polaków potępia zatajenie przychodów w celu zmniejszenia płaconych ciężarów podatkowych (zob. tab. 2).
Tabela 2. Nastawienie Polaków do osób niepłacących podatki
Co Pan(i) myśli o przypadkach zatajania przez ludzi części swych
zarobków w celu zmniejszenia płaconych podatków? Czy:

IX.1999

IX.2014

w%

– należy to potępić, gdyż jest to oszukiwanie państwa;

64

53

– należy to wybaczyć, gdyż podatki są za wysokie, a zarobki za niskie;

30

37

– należy to pochwalić jako przejaw zaradności życiowej;

5

4

Trudno powiedzieć.

1

6

Źródło: CBOS, Podatkowe dylematy Polaków, Komunikat z Badań nr 81/2014, Warszawa
czerwiec 2014, s. 5.

Dane zawarte w tab. 2 pokazują, że ponad połowa Polaków potępia zatajenie przychodów w celu zmniejszenia płaconych ciężarów podatkowych. Jednak
odsetek osób tak myślących wynoszący w 2014 r. 53% badanych zmniejszył się
o 7 punktów procentowych w porównaniu z 1999 r. Co więcej, ponad dwie piąte
respondentów akceptuje takie działania. Przy czym część (37%) usprawiedliwia
je w przekonaniu, że podatki w Polsce są za wysokie, a zarobki zbyt niskie. Natomiast 4% Polaków jest skłonnych tego typu praktyki pochwalić – jako przejaw
zaradności życiowej87.
Podobne wyniki uzyskano w odpowiedzi na pytanie dotyczące nastawienia
Polaków do faktu zatrudniania nieoficjalnie w celu zmniejszenia obciążeń
podatkowych (zob. tab. 3).
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Tabela 3. Nastawienie Polaków do faktu zatrudniania nieoficjalnie w celu zmniejszenia
obciążeń podatkowych i poza podatkowych
Jak ocenił(a)by Pan(i) fakt zatrudnienia kogoś nieoficjalnie („na czarno”) w celu uniknięcia podatków i innych obciążeń zarówno pracodawcy, jak i pracownika? Czy:

IX.1999

IX.2014

w%

– należy to potępić, gdyż jest to oszukiwanie państwa;

70

58

– należy to wybaczyć, gdyż podatki są za wysokie, a zarobki za niskie;

26

34

– należy to pochwalić jako przejaw zaradności życiowej;

3

3

Trudno powiedzieć.

1

5

Źródło: jak do tab. 2, s. 6.

Jak pokazują dane zawarte w tab. 3, w 2014 r. 58% badanych Polaków potępia zatrudnienie na czarno w celu zmniejszenia płaconych ciężarów podatkowych i innych poza podatkowych należności. Prawie dwie piąte respondentów
akceptuje takie działania88. Również w przypadku nastawienia Polaków do faktu
zatrudniania nieoficjalnie zauważyć można wzrost akceptacji takich zachowań
w porównaniu do roku 1999.
Jeśli czynniki historyczne miałyby odgrywać główną rolę w kształtowaniu
się mentalności podatkowej, to nastawienie do płacenia podatków w wolnej
Polsce nie pogarszałoby się. Warto też zauważyć, że zasadniczo sytuacja gospodarcza Polski, jak i samych Polaków, w roku 2014 polepszyła się w porównaniu
do roku 1999. Czyli poziom zgody na nielegalne zmniejszenie obciążeń podatkowych powinien się zmniejszyć. Sytuacja jest jednak odwrotna. Zatem również
czynniki ekonomiczne nie są główną determinantą wpływającą na zachowania
polskich podatników. Wydaje się zatem, że istotne znacznie mogą mieć czynniki
polityczne. Potwierdzenie takiej hipotezy wymaga jednak przeprowadzenia dalszych i pogłębionych badań.
PODSUMOWANIE

Na decyzję o ucieczkach przed podatkami wpływają różne czynniki. Zaliczają się do nich: nadmierny fiskalizm oraz świadomość podatników co do wysokości obciążeń podatkowych, przyczyny moralne, przyczyny ekonomiczne,
przyczyny polityczne, przyczyny techniczno-skarbowe. W 2014 roku około 40%
Polaków akceptowało nielegalne obniżanie ciężarów podatkowych. Na wysoki
poziom zgody na niepłacenie podatków wpływ mają czynniki historyczne
kształtujące mentalność podatkową. Jednak nastawienie Polaków do niepłacenia
podatków w porównaniu do roku 1999 r. pogorszyło się. Uwzględniając ten fakt
88
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należy stwierdzić, że istotne znacznie mogą mieć również czynniki polityczne.
Naturalnie nie można abstrahować od czynników o charakterze ekonomicznym
oraz technicznym, szczególnie takim jak komplikacja polskiego systemu podatkowego. Istotną rolę dla decyzji podejmowanych przez podatników pełnić mogą
wysokie obciążenia podatkowe – a raczej ich postrzeganie przez podatników.
Niektóre podatki uznawane w literaturze za sprawiedliwe są postrzegane przez
Polaków jako niesprawiedliwe. Oznacza to jednak konieczność przeprowadzenia
dalszych i pogłębionych badań w zakresie określenia przyczyn ucieczek przed
podatkami. Może to mieć znaczenie dla prowadzonej polityki podatkowej i jej
akceptacji przez obywateli.
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THE REASONS FOR TAX NONCOMPLIANCE – SELECTED ISSUES

Abstract: One of the problem existing in the economy is tax noncompliance. The tax
noncompliance has not only economical but ethical character as well. The aim of the paper is
identification of the reasons of tax noncompliance in Poland. The critical analyses of literature
and the researches on the attitude of Poles to paying taxes were the research methods used to
obtain the aim of the paper. The different factors influencing the tax noncompliance were
described. The attitude of Poles to pay taxes was presented. An important reason of tax
noncompliance can be the political factors.
Keywords: taxation, tax noncompliance, the reasons for tax noncompliance.

