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Nakładem Oficyny Wydawniczej SGH ukazała się monografia autorstwa Anny 
Dąbrowskiej i Mirosławy Janoś-Kresło zatytułowana Ochrona konsumentów na rynku usług 
bankowych i telekomunikacyjnych. Autorki podjęły w niej niezwykle interesującą i aktualną 
tematykę związaną z dwoma dynamicznie rozwijającymi się rynkami – usług bankowych 
i telekomunikacyjnych. Zachodzące na nich przeobrażenia są z jednej strony wyznacznika-
mi zmian cywilizacyjnych, świadczących o rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informa-
cyjnego, a z drugiej – należą do najbardziej kontrowersyjnych z punktu widzenia kreowania 
i zaspokajania potrzeb oraz naruszania przy tym interesów konsumenckich. 

Przystępując do rozważań Autorki sformułowały hipotezę, iż zmiany regulacji prawnych 
dotyczące usług bankowych i telekomunikacyjnych coraz lepiej chronią prawa konsumen-
tów i ich interesy ekonomiczne, ale poziom wiedzy konsumentów na ten temat wciąż po-
zostaje niski. Weryfikacji tej hipotezy służą zarówno analizy zmian regulacji prawa unij-
nego i polskiego, jak też opisane wyniki badań jakościowych prowadzonych wśród osób 
korzystających z tych usług i korzystających z procedur reklamacyjnych w związku z ich 
awaryjnością.

Opracowanie o charakterze diagnostyczno-empirycznym składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym, autorstwa Anny Dąbrowskiej, poruszona została problematyka 

ochrony praw konsumenckich na rynku usług bankowych. Autorka przedstawiła w nim pod-
stawy funkcjonowania rynku usług bankowych, charakteryzując przede wszystkim ofero-
wane klientom produkty bankowe, omówiła zagadnienie praw konsumenckich związanych 

Przegląd wydawnictw 
i recenzje



78 PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

z bankowością odnosząc się do wyników badań przeprowadzonych przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na temat ich znajomości i praktycznego wykorzystania oraz 
zaprezentowała instytucjonalno-prawne narzędzia z tym związane, głównie dyrektywę 
w sprawie umów o kredyt konsumencki.

Charakteryzując rynek usług bankowych w Polsce, Autorka zaprezentowała nie tylko 
podstawowe informacje o stanie rozwoju produktów bankowych, ale też odniosła się do 
stanu wiedzy Polaków na ich temat i stopnia wykorzystania posiłkując się wynikami ba-
dań prowadzonych na zlecenie różnych instytucji (Fundacja Kronenberga, UOKiK). Godne 
uwagi są opisy zmian, które zaszły w funkcjonowaniu rynku bankowego w Polsce w latach 
2007-2012 przedstawione z odniesieniami do krajów Unii Europejskiej, a także prognozy 
rozwoju niektórych zjawisk związanych z sektorem bankowości w perspektywie sięgającej 
roku 2016, która przewiduje dalszy ich rozwój skutkujący z jednej strony – podnoszeniem 
jakości świadczonych usług, a z drugiej – stwarzający pewne zagrożenia dla swobody wy-
borów konsumenckich.

Analizując funkcjonowanie praw konsumenckich na rynku usług bankowych, Autorka 
odniosła się przede wszystkim do pięciu fundamentalnych praw konsumenta obowiązują-
cych w Unii Europejskiej: prawa do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, prawa do ochrony 
interesów ekonomicznych, prawa do informacji i edukacji, prawa do efektywnego docho-
dzenia roszczeń oraz prawa do reprezentacji, zwracając uwagę na ich przełożenie na usługi 
bankowe. Scharakteryzowała również inicjatywy podejmowane przez odpowiednie organy 
w Polsce (głównie UOKiK), w tym przyjętą do realizacji  Politykę konsumencką na lata 
2010-2013 oraz projekt Tablica wyników (Consumer Markets Scoreboard oraz Consumer 
Conditions Scoreboard). Wiele miejsca poświęcono problematyce ochrony interesów 
kredytobiorców, traktowanej jako jeden z priorytetów zarówno w Unii Europejskiej, jak 
i w Polsce. Rosnące zadłużenie Polaków i generalnie słabsza pozycja konsumenta na rynku 
usług bankowych czyni ich szczególnie wrażliwymi na naruszanie praw i ekonomicznych 
interesów. Przewaga kredytodawców jest dodatkowo zwiększana niskim poziomem wiedzy 
i wyedukowania konsumentów w tym zakresie. Powołując się na wyniki badań prowadzo-
nych przez UOKiK, Autorka zarysowała wizerunek konsumenta nieświadomego swoich 
praw oraz możliwości reagowania na nieprawidłowości i nieuczciwe praktyki instytucji fi-
nansowych, który staje się w ten sposób również trudnym, bo nieufnym partnerem dla ban-
ków, niechętnie otwierającym się na nowoczesne rozwiązania i produkty bankowe.

Uwzględniając te zagrożenia dla funkcjonowania konsumentów na rynku usług ban-
kowych, Autorka w ostatniej części rozdziału przedstawiła problematykę instytucjonalno-
-prawnych form ich ochrony. Trzon tej części opracowania stanowi szczegółowe omówienie 
nowej dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki, która znalazła wyraz w ustawie 
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Charakteryzując dokładnie wprowadzo-
ne w tym zakresie zmiany, Autorka zwróciła uwagę na konsekwencje dla konsumentów. 
Końcową część rozważań stanowi omówienie działań podejmowanych w latach 2008-
2012 przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, oraz Arbitra Bankowego, które związane są z reagowaniem na naruszanie 
praw konsumenckich. Autorka przytoczyła dane ilustrujące skalę tych działań, komentując 
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również ich efekty oraz zwracając uwagę na konieczność intensyfikacji polityki edukacyjnej 
zorientowanej na zwiększanie świadomości konsumentów w tym zakresie.

W rozdziale drugim Mirosława Janoś-Kresło przedstawiła problematykę funkcjonowa-
nia konsumentów i ich praw na rynku telekomunikacyjnym. Zachowując analogiczny jak 
w rozdziale pierwszym schemat prezentacji treści, Autorka dokonała szczegółowej charak-
terystyki usług telekomunikacyjnych w Polsce wspierając się przepisami prawnymi regulu-
jącymi tę sferę działalności, podkreślając przy tym ich specyfikę, związaną między innymi 
z powszechnym charakterem i przynależnością do grupy usług świadczonych w ogólnym 
interesie społecznym. Charakterystyka stanu i tendencji rozwoju rynku telekomunikacyjne-
go dokonana została w rozbiciu na trzy segmenty: telefonii stacjonarnej, ruchomej i dostępu 
do Internetu. Analizą objęto lata 2006-2011, odwołując się w miarę możliwości do danych 
ilustrujących stan poszczególnych zjawisk (nasycenie, stopień wykorzystania) w krajach 
Unii Europejskiej. Podsumowaniem tej części opracowania jest konsumencka ocena zmian 
zachodzących na tym rynku przedstawiona na podstawie danych wtórnych zaczerpniętych 
z analiz rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspominanej już Tablicy wyników. 

Istotną część rozdziału stanowi prezentacja praw konsumenckich na rynku usług teleko-
munikacyjnych, instytucji reprezentujących interesy konsumentów oraz stanu wiedzy społe-
czeństwa polskiego na ten temat. Problematyka świadomości konsumentów ukazana została 
na podstawie danych i wyników badań prowadzonych przez UOKiK. Wynika z nich, iż wie-
dza na temat zagrożeń i praw konsumenckich, mimo iż dotyczy usług charakteryzujących 
się bardzo wysokim poziomem wykorzystania, jest w polskim społeczeństwie przeciętna, 
choć wyższa niż w przypadku opisywanych wcześniej usług bankowych. 

Omawiając funkcjonowanie prawno-instytucjonalnego systemu ochrony konsumentów 
na rynku usług telekomunikacyjnych, Autorka przywołała regulacje unijne, w tym dyrekty-
wy o komunikacji elektronicznej z 2002 roku, ich nowelizacje i uzupełnienia z 2009 roku, 
oraz polskie prawo telekomunikacyjne. W kontekście zasygnalizowanych zmian warto pod-
kreślić dążenie do wzmocnienia pozycji konsumentów na tym rynku tak, by stali się równo-
rzędnymi partnerami dla usługodawców. Jak zauważa Autorka, skłania to do intensyfikacji 
działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez wiele instytucji zajmujących 
się ochroną praw konsumentów (w tym UOKiK, Powiatowych i Miejskich Rzeczników Praw 
Konsumentów), ogólnokonsumenckich (jak Federacja Konsumentów, czy Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich), a przede wszystkim Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Trzeci rozdział opracowania, autorstwa Anny Dąbrowskiej i Mirosławy Janoś-Kresło, 
ma charakter empiryczny i prezentuje wyniki badań jakościowych prowadzonych przez 
Autorki w zakresie świadomości konsumentów na rynku usług bankowych i telekomuni-
kacyjnych. Celem głównym przeprowadzonych badań było pozyskanie informacji na temat 
wiedzy konsumentów dotyczącej przysługujących im praw i ich wykorzystania w warun-
kach zetknięcia się z negatywnymi skutkami korzystania z usług bankowych i telekomuni-
kacyjnych. Badanie zrealizowane zostało metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych 
(In-Depth Interwiev). W prezentowanych wynikach odnaleźć można wiele interesujących 
wypowiedzi respondentów, trafnie charakteryzujących zjawiska występujące na rynku 
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bankowym i telekomunikacyjnym, a odnoszące się między innymi do zakresu korzystania 
z Internetu, usług bankowych i telekomunikacyjnych, reklamacji związanych ze świadcze-
niem tych usług oraz awaryjnością wykorzystywanego sprzętu i urządzeń, poziomu kultu-
ry kontaktów pomiędzy usługodawcą a konsumentem, oceny świadomości konsumentów 
w zakresie przysługujących im praw oraz wizerunku idealnej usługi postrzeganego z per-
spektywy obydwu stron relacji – usługodawcy i konsumenta. 

Zwieńczeniem publikacji jest syntetyczne podsumowanie i wnioski dotyczące trendów 
rozwojowych na rynku bankowym i telekomunikacyjnym, form ochrony interesów kon-
sumentów, ich świadomości w tym zakresie oraz istniejących możliwości instytucjonalno-
-prawnych. Autorki zwróciły przy tym uwagę na możliwość budowania lojalności konsu-
mentów drogą respektowania ich praw, w tym wynikających z reklamacji, i podkreśliły 
właściwe kierunki ewolucji polityki konsumenckiej w tym zakresie. Nie można nie zgodzić 
się z podnoszonym przez Autorki problemem dotyczącym potrzeby intensyfikacji polityki 
informacyjnej i edukacyjnej przez uprawnione instytucje będącym warunkiem podnoszenia 
świadomości konsumenckiej sprzyjającej dalszemu rozwojowi rynku.  

Rozważania zawarte w monografii oraz wypływające z nich wnioski mogą zaintereso-
wać szerokie grono Czytelników. Opracowanie stanowić może interesujące źródło wiedzy 
dla przedstawicieli środowiska naukowego zajmującego się problematyką usług bankowych 
i telekomunikacyjnych, ich konsumpcji i ochrony praw konsumentów oraz wypływających 
z tego implikacji dla działalności przedsiębiorstw i instytucji regulacyjnych. Monografię 
można polecić również studentom zdobywającym wiedzę na kierunkach ekonomicznych. Jej 
użyteczność docenić powinni również przedstawiciele praktyki gospodarczej, zainteresowa-
ni lepszym rozpoznaniem zjawisk i regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumentów 
i respektowania zasad uczciwej konkurencji na rynku bankowym i telekomunikacyjnym.

Podkreślając aktualność i ważność prezentowanych w monografii interesujących da-
nych oraz przystępność prezentacji monografii można z całą pewnością zarekomendować 
ją Czytelnikom jako interesującą lekturę dla chcących pogłębić wiedzę z zakresu szeroko 
pojmowanej problematyki ochrony konsumentów na rynkach usługowych. 


