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Modyfikowane Normatywnie Nowe Kierunki Rozwoju 
Bankowości w Polsce

Normally Modified New Directions of Banking Deve-
lopment in Poland

Streszczenie:
Sprawne funkcjonowanie podmiotów systemu finansowego, w tym banków 
komercyjnych zdeterminowane jest między innymi jakością opracowanych 
regulacji prawnych. Banki należą do podmiotów charakteryzujących się 
wysokim poziomem zinstytucjonalizowania organizacji, sformalizowa-
nia procedur, standaryzacji oferty produktów i usług finansowych. Banki  
w procesie doskonalenia swej oferty stale dążą do wysokiego poziomu pro-
fesjonalizmu w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologii in-
formatycznej oraz tworzenia podstaw prawnych prowadzonej działalności.  
W ostatnich latach w środowisku kadry kierowniczej banków dominują 
opinie sugerujące, że stan uregulowania działalności bankowej, szczegól-
nie w zakresie corocznie pojawiających się nowych unijnych rekomendacji  
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i zaleceń, osiągnął poziom określany jako przeregulowanie działalności 
bankowej. Teza o przeregulowaniu wynika z faktu niekompatybilności nie-
których rekomendacji unijnych dotyczących doskonalenia procesu zarzą-
dzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym itp. odnoszących 
się także do działalności banków komercyjnych działających w Polsce, po-
nieważ banki te tworzą w Polsce głównie system klasycznej bankowości 
depozytowo-kredytowej. W Polsce w niewielkim stopniu jest rozwinięta 
bankowość wyspecjalizowana na prowadzenie inwestycji na rykach kapita-
łowych tj. bankowość generująca zwykle wyższe poziomy ryzyka zawiera-
nych transakcji. Celem poprawy standardów świadczenia usług bankowych 
w ramach bankowości internetowej tworzone są nowe lub poprawiane są 
dotychczas funkcjonujące regulacje prawne jak np. wprowadzone w 2016 
roku przez Parlament Europejski dotyczące poprawy standardów w za-
kresie ochrony danych osobowych. Nowe regulacje prawne wynikające  
z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wejdą w życie w Polsce 
25 maja 2018 roku i każdy podmiot przetwarzający dane osobowe w syste-
mach informatycznych jest zobligowany do wypełnienia tych regulacji.

Słowa kluczowe: 
Regulacje prawne, system finansowy, system bankowy, bankowość central-
na, bankowość komercyjna, bankowość depozytowo-kredytowa, ochrona 
danych osobowych.

Abstract:
The efficient functioning of the financial system entities, including commer-
cial banks, is determined by the quality of the legal regulations developed. 
Banks belong to entities characterized by a high level of institutionalization 
of the organization, formalization of procedures, standardization of the of-
fer of financial products and services. Banks in the process of improving 
their offer constantly strive for a high level of professionalism in the use 
of modern information technology solutions and the creation of legal basis 
for their operations. In recent years, bank executives have dominated opi-
nions suggesting that the state of banking regulation, particularly in terms 
of emerging new EU recommendations and recommendations, has reached 
a level known as overshoot of banking activity. The overregulation is due 
to the incompatibility of some EU recommendations for the improvement 
of the credit, operational, market and other credit risk management proces-
ses, also related to the activity of commercial banks operating in Poland, 
since these banks form mainly the system of classical deposit and credit 
banking in Poland. In Poland, there is little developed banking specialized 
in investing in capital markets, ie banking, which usually generates higher 
transaction risk levels. In order to improve the standards of banking servi-
ces within the framework of Internet banking, new or improved legal regu-
lations such as the European Parliament’s data protection law introduced in 
2016 are being developed or improved. New regulations resulting from the 
Personal Data Protection Regulation will enter into force in Poland on May 
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25, 2018 and any entity processing personal data in information systems  
is obliged to comply with these regulations.

Keywords: 
Legal regulations, financial system, banking system, central banking, com-
mercial banking, deposit and credit banking, personal data protection.

Wprowadzenie.
Od lat 60. XX wieku dokonał się duży postęp technologicz-

ny w systemach finansowych oraz poszczególnych bankach, który 
zdeterminowany był głównie rozwojem technologii informatycznej 
i internetowych usług informacyjnych. Do determinantów tego roz-
woju zalicza się także procesy liberalizacji i deregulacji struktur ryn-
kowych, poza tym także koncentracji kapitału i łączenia różnych ro-
dzajów instytucji finansowych w większe grupy kapitałowe. Procesy  
te coraz częściej traktuje się, jako typowe dla sektora finansowego,  
w tym banków komercyjnych (Bukowski, red., 2010, s. 114).

 Realizujący się w Polsce proces globalizacji ekonomicznej 
dotyczył m.in. transformującego się od lat 90. systemu bankowego. 
W dostosowywanej do nowych rynkowych realiów gospodarczych 
krajowej bankowości kluczową rolę pełniły społeczne i ekonomiczne 
determinanty procesów globalizacji ekonomicznej kształtujące roz-
wój systemu bankowego w Polsce. W ostatnich latach procesy glo-
balizacji ekonomicznej zachodzące w obszarze międzynarodowego 
systemu finansowego, w tym sektora bankowego w coraz większym 
stopniu występują także w Polsce. Obecnie funkcjonujący w Polsce 
system finansowy, w tym sektor bankowy uważany jest za niemal 
w pełni dostosowany do standardów Unii Europejskiej co oznacza 
także wysoki poziom zglobalizowania tego segmentu gospodarki 
(Prokopowicz 2007, s. 56). Następnie proces ten nasileniu uległ po 
dokonaniu akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku. 
Od tej daty uaktywniają się w związku z tym określone społeczne 
i ekonomiczne determinanty procesów globalizacyjnych. Kilka lat 
później skala zglobalizowana polskiej gospodarki zaczyna już do-
równywać tym zachodnio europejskim.
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Jednym z głównych sektorów gospodarki narodowej, który 
wymagał od 1989 roku dostosowania do systemowych, instytucjo-
nalnych, technologicznych i normatywnych standardów krajów Eu-
ropy Zachodniej jest komercyjny system finansowy a w nim system 
bankowy. Niektóre segmenty i instytucje rynku finansowego, jak 
np. giełda papierów wartościowych na rynku kapitałowym, Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny tj. instytucja  pełniąca szczególną rolę  
w kwestii bezpieczeństwa depozytów w systemie bankowym, Biu-
ro Informacji Kredytowej czyli główna baza danych o kredytobior-
cach, system Krajowej Izby Rozliczeniowej zapewniający elektro-
niczne rozliczenia między bankami, weksle jako nowy instrument 
zabezpieczania transakcji kredytowych (Wójcicki, Prokopowicz, 
1999a, s. 43-46), nowe rodzaje instrumentów ubezpieczeń różnych 
innych transakcji (Wójcicki, Prokopowicz, 1999b, s. 45-48) to tyl-
ko przykłady instytucji, które zbudowano od podstaw na początku 
lat 90. tworząc system finansowy kompatybilny do standardów kra-
jów wysoko rozwiniętych Zachodniej Europy. Instytucje te powstały  
w procesie odbudowywania systemu finansowego, w tym bankowe-
go w Polsce w realiach gospodarki rynkowej i przygotowywanej do 
akcesji w struktury Unii Europejskiej.

W Polsce rynek finansowy ukształtowany według współcze-
śnie obowiązujących standardów zaczął być odbudowywany z po-
czątkiem lat dziewięćdziesiątych w warunkach transformacji sys-
temowej i gospodarczej polegającej na urynkawianiu gospodarki,  
w tym komercjalizacji i prywatyzacji wielu przedsiębiorstw funk-
cjonujących wcześniej jako jednostki państwowe. Przeprowadzo-
ne wówczas wprowadzenie demokratycznego ustroju, przejście 
od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej i podjęcie 
wielu reform gospodarczych wymagało także dokonania niezbęd-
nych zmian w systemie prawnym, od Konstytucji RP po Ustawy 
określające funkcjonowanie poszczególnych instytucji i instru-
mentów rynków finansowych. Do głównych normatywów praw-
nych, zgodnie z którymi funkcjonuje w Polsce system bankowy  
z podziałem na bankowość centralną i komercyjną należą następu-
jące normatywy prawne:
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Art. 1. 
227 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997),
Ustawa o Narodowym Banku Polskim (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2. 
1997 r. o NBP),
Ustawa Prawo bankowe (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Pra-3. 
wo bankowe).

Procesy dostosowywania normatywów prawa do zmieniają-
cej się rzeczywistości gospodarczej prowadzone były równolegle 
do realizowanych procesów tworzenia nowej, bardziej rynkowej go-
spodarki. Istotną składową odtwarzanej gospodarki rynkowej, któ-
rą należało również zbudować od podstaw był nowoczesny system 
bankowy dostosowany do obowiązujących globalnie standardów 
transakcyjnych, technologicznych i normatywnych. Wspomniane 
procesy dostosowawcze doskonale wpisywały się  w dominujące 
trendy globalizacji ekonomicznej, która w coraz większym stopniu 
oddziaływała już na przeprowadzone transakcje finansowe, ofertę 
produktową banków komercyjnych oraz zmieniające się oczekiwa-
nia klientów.

  Znaczenie tego procesu uległo wzmocnieniu po akcesji Pol-
ski w struktury Unii Europejskiej oraz coraz bardziej dającej się 
zauważyć w Polsce postępującej globalizacji rynków finansowych.  
W związku z tym już od końca lat 90. nastąpiło przyśpieszenie pro-
cesów dostosowawczych poszczególnych segmentów systemu fi-
nansowego, w tym bankowego do standardów Unii Europejskiej. 
Banki komercyjne w coraz większym stopniu ratyfikowały wytyczne  
i rekomendacje formułowane przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru 
Bankowego (Prokopowicz 2003, s. 98) tj. centralny organ nadzor-
czy wobec ponadnarodowo traktowanego systemu bankowego Unii 
Europejskiej. Rekomendacjom tym nadawana jest moc normatywna 
obligująca banki komercyjne oraz krajowe instytucje nadzoru ban-
kowego do sukcesywnego przeprowadzania ratyfikacji określonych 
wytycznych i rekomendacji. Rekomendacje te dotyczyły często do-
puszczalnych i sugerowanych zasad oraz procedur zarządzania po-
szczególnymi kategoriami ryzyka bankowego. 
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Normatywne i regulacyjne determinanty rozwoju systemu 
bankowego w Polsce.
Rynek finansowy, a w nim działające podmioty sektora banko-

wego zazwyczaj szybko reagują na pozytywne i negatywne zmiany 
koniunktury gospodarczej, co przekłada się na zmianę rentowności 
poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, zmianę pozio-
mu zysków banków i w konsekwencji poziom efektywności ekono-
micznej banków staje się jednym z istotnych determinantów stanu 
koniunktury krajowej gospodarki. 

Wobec powyższego obecnie rynek finansowy w Polsce tworzą 
zdefiniowane normatywnie instytucje, instrumenty finansowe i zasa-
dy obrotu rynkowego, które zostały już niemal w pełni dostosowa-
ne do standardów transakcyjnych, technologicznych i systemowych 
Unii Europejskiej. Całokształt funkcjonowania poszczególnych seg-
mentów rynku finansowego uregulowany jest normatywami praw-
nymi ustaw i rozporządzeń, które także w wysokim stopniu zostały 
dostosowane do regulacji prawa finansowego Unii Europejskiej (Pro-
kopowicz 2012a, s. 25-34). W ujęciu makroekonomicznym proces 
transformacji pieniądza odbywa się głównie w systemie bankowym, 
tj. przede wszystkim na płaszczyźnie współpracy banków komercyj-
nych z innymi rodzajami podmiotów gospodarczych (Prokopowicz, 
Dmowski, Sarnowski, 2008, s. 164).

W ostatnich latach stan uregulowania działalności bankowej, 
szczególnie w zakresie corocznie pojawiających się nowych unijnych 
rekomendacji i zaleceń, osiągnął taki poziom, że w środowisku orga-
nów kierowniczych banków panuje pogląd o przeregulowaniu dzia-
łalności bankowej w Polsce. Wynika to z faktu niekompatybilności 
niektórych rekomendacji unijnych dotyczących doskonalenia proce-
su zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym itp. 
w bankach komercyjnych działających w Polsce, które to banki two-
rzą w Polsce głównie system klasycznej bankowości depozytowo-
kredytowej (Wiatr, 2015, s. 49). W tego typu systemie bankowym  
w stopniu niewielkim rozwinięta jest bankowość wyspecjalizowa-
na na prowadzenie inwestycji na rykach kapitałowych, która była 
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źródłem nieprawidłowości proceduralnych i w kwestii szacowania 
i zabezpieczenia poziomu akceptowalnego ryzyka kredytowego dla 
transakcji przeprowadzanych np. z zastosowaniem papierów warto-
ściowych funkcjonujących na giełdzie papierów wartościowych. 

Ponieważ bankowość inwestycyjna w Polsce nie zdążyła się 
jeszcze w większym stopniu rozwinąć, więc kryzysu gospodarczego 
ani finansowego w 2008 roku w Polsce nie było. Biorąc pod uwa-
gę wysoki poziom bezpieczeństwa systemowego, w tym także to, że 
w 2008 roku mimo pojawienia się globalnego kryzysu finansowego 
to jednak w Polsce żaden bank nie upadł (Prokopowicz, Dmowski, 
2010, s. 308). W związku z tym można przyjąć tezę, że system ban-
kowy w Polsce charakteryzuje się wyższym poziomem stabilności fi-
nansowej w porównaniu z modelem bankowości anglo-saskiej z roz-
winiętą na dużą skalę bankowością inwestycyjną, która był źródłem 
nieprawidłowości proceduralnych i w konsekwencji stała się także 
źródłem kryzysu finansowego z 2008 roku. W związku z tym obecnie 
w środowisku kadry kierowniczej banków komercyjnych działają-
cych w Polsce dominuje pogląd o przeregulowaniu działalności pro-
wadzonej przez banki komercyjne funkcjonujące w Polsce. Główny 
argument potwierdzający tezę o przeregulowaniu działalności ban-
ków komercyjnych w Polsce szczególnie w zakresie utrzymywania 
instrumentów ostrożnościowych i bezpieczeństwa systemowego 
odnośnie kluczowych koniunkturalnie kategorii ryzyka bankowego 
dotyczy dysproporcji strukturalnej między dominującym w Polsce 
klasycznym modelem bankowości depozytowo-kredytowej a bar-
dziej zróżnicowaną bankowością rozwiniętą na Zachodzie Europy 
(Alińska, Pietrzak, 2012, s. 57). 

Określenie bardziej zróżnicowanej bankowości w krajach 
rozwiniętych Unii Europejskiej obejmuje znacznie większy zakres 
rozwoju i udziału kapitałowego i koniunkturalnego bankowości in-
westycyjnej operującej głównie na papierach wartościowych typu 
akacje i obligacje oraz pochodnych, w tym kredytowych instrumen-
tach pochodnych i prowadzeniu obrotu tymi instrumentami na rynku 
giełd papierów wartościowych. W ten sposób bardziej zróżnicowanej 
bankowości krajów rozwiniętych poziom ryzyka kredytowego, inwe-
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stycyjnego, rynkowego itp. jest znacząco wyższy niż w Polsce, więc 
jeżeli od polskiej bankowości wymaga się tych samych standardów 
w zakresie utrzymywania instrumentów zabezpieczeń, w tym rezerw 
celowych, współczynników wypłacalności, odprowadzania składek 
do systemu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w ramach 
nowo utworzonych funduszy stabilności finansowej, wymaganego 
od kredytobiorcy poziomu udziału własnego w transakcji kredyto-
wej LTV itd. oznacza to nakładanie na polską bankowość relatywnie 
wyższych obciążeń regulacyjnych i kosztowych wobec bankowości 
Zachodniej Europy.

W ostatnich latach rozwój bankowości zdeterminowany jest 
w znaczącym stopniu dokonującym się dynamicznie postępem tech-
nologii teleinformatycznej oraz wykorzystania urządzeń mobilnych 
i Internetu w świadczeniu usług bankowych. Pochodną dynamicz-
nego rozwoju internetowej bankowości elektronicznej jest dosko-
nalenie technik zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
dla zawieranych zdalnie transakcji. W związku z nasilającymi się 
przypadkami cyberataków hakerskich banki bezustannie starają się 
poprawiać systemy bezpieczeństwa transferu danych niejawnych,  
w tym danych osobowych klientów i informacji dotyczących zawie-
ranych transakcji. Głównymi czynnikami dokonującej się cyfrowej 
rewolucji w bankowości jest więc bezustanny postęp technologicz-
ny oraz zmiany oczekiwań klientów banków. Istotnym determinan-
tem określającym kierunki postępu technologicznego w bankowości  
są także normatywy prawne oraz wytyczne nadzoru bankowego 
(Przybylska-Kapuścińska, red., 2013, s. 62). Obecnie nawet w kon-
tekście tak istotnego czynnika rozwoju bankowości jakim jest postęp 
technologiczny znaczna część kadry kierowniczej banków wskazu-
je na problemowy charakter tworzonych obecnie, nowych regulacji 
prawnych, które odnoszą się do określonych dziedzin działalności 
banków komercyjnych działających w Polsce. Z drugiej strony ist-
nieje także związek na innym polu między technologią informa-
tyczną a obecnym natłokiem regulacji prawnych, zgodnie z którymi 
banki są zobligowane do przestrzegania coraz bardziej restrykcyj-
nych zasad i procedur prowadzenia obarczonej ryzykiem działalno-
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ści bankowej. Otóż obecnie wskazywany przez kierownictwo wielu 
banków problem przeregulowania działalności bankowej może być 
rozwiązany poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów telein-
formatycznych, dzięki którym nowe rygorystyczne regulacje ustana-
wiane przez ustawodawcę i regulatorów będą mogły być sprawniej 
ratyfikowane (Machowski, 2017, s. 182). Obserwowane w ostatnich 
latach coraz częstsze przenikanie się i łączenie wykorzystania tech-
nologii informatycznej w bankowości z regulacjami odnoszącymi się 
do tej technologii, w tym procesy implementacji nowych rekomen-
dacji nadzoru bankowego oraz normatywnie określonych przez usta-
wodawcę nowych wymogów dotyczących np. zasad utrzymywania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych 
elektronicznie stało się podstawą dla powstania nowej dziedziny re-
gulacji bankowych określanej jako regulatory technology, w skrócie 
RegTech.

 Obecnie po 28 latach transformacji społeczno-gospodarczej 
i wstąpieniu Polski w 2004 roku w struktury rynkowe UE funkcjo-
nujący w Polsce system finansowy, w tym sektor bankowy uważany 
jest za niemal w pełni dostosowany do standardów systemowych, 
transakcyjnych, technologicznych i normatywnych Unii Europejskiej 
co związane jest także z wysokim poziomem zglobalizowania tego 
segmentu gospodarki (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2015, s. 211). 
Obecnie w pokryzysowych warunkach gospodarczych powszechnie 
przyjmuje się, że proces globalizacji rynków finansowych i systemu 
bankowego w Polsce zdeterminowany jest głównie takimi czynnika-
mi jak administracyjne i nadzorcze funkcje bankowości centralnej  
i organów nadzoru w systemie finansowym oraz dostosowywanie 
normatywów prawnych do standardów zachodnioeuropejskich kra-
jów wysoko rozwiniętych.  

Pełne dostosowanie do wspomnianych powyżej standardów 
Unii Europejskiej dotyczy kluczowych aspektów działalności ban-
ków komercyjnych, w tym zarządzania ryzykiem kredytowym, 
operacyjnym, rynkowym i w zakresie innych kategorii ryzyka ban-
kowego. W ostatnich latach w bankach komercyjnych działających  
w Polsce doskonalone są procedury i systemy bezpieczeństwa w za-
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kresie elektronicznego transferu danych bankowości internetowej  
i rozwijane są nowe technologie kontaktu z klientami w ramach ban-
kowości mobilnej (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2016d, s. 87). Do-
skonalenie funkcjonowania krajowej bankowości w Polsce w tym 
zakresie także potwierdza kontynuację dostosowania standardów 
technologicznych względem bankowości krajów wysoko rozwinię-
tych, która do niedawna przodowała w tym zakresie i wyznaczała 
kierunki rozwoju technologicznego bankowości (Gwoździewicz, 
Prokopowicz, 2016c, s. 395). W ostatnich latach w związku z rozwo-
jem technologii informatycznej i internetowej bankowości nowelizo-
wane są regulacje prawne odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa 
transferu danych niejawnych, w tym danych osobowych (Domań-
ska-Szaruga, Prokopowicz, 2016) gromadzonych w bazach Big Data  
i przetwarzanych w technologii chmury obliczeniowej. Pojawiają się 
także nowe dziedziny, w których banki komercyjne funkcjonują od 
niedawna jak platformy promocyjne zakładane na portalach społecz-
nościowych oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji o klientach 
banku z tychże portali tj. nowe obszary działalności marketingowej 
i badawczej banków, które nie doczekały się jeszcze precyzyjnego 
zdefiniowania relacji jakie w tych sytuacjach zachodzą między ban-
kiem a klientem w obowiązujących normatywach prawnych. 

Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobo-
wych odnoszące się także do banków.
W związku z budowaniem w bankach baz Big Data, w których 

gromadzone są i przetwarzane miliony rekordów danych dotyczą-
cych klientów i przeprowadzanych operacji, banki w coraz większym 
stopniu zaczynają funkcjonować jako firmy technologiczne świad-
czące usługi finansowe określane w skrócie jako FinTechy. Między 
innymi do tego typu podmiotów odnoszą się nowe regulacje prawne 
wprowadzone w 2016 roku przez Parlament Europejski dotyczące 
poprawy standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Roz-
porządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679) określane 
akronimem RODO lub GDPR odnosi się do wszystkich firm prze-
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twarzających dane osobowe obywateli Unii Europejskiej. Oznacza 
to, że nowe regulacje powinny być ratyfikowane także przez pod-
mioty, których siedziba znajduje się poza obszarem UE. Zgodnie z 
tym Rozporządzeniem precyzyjniej niż do tej pory zdefiniowany zo-
stał zakres informacji w ramach danych osobowych, które mogą być  
w określony sposób przetwarzane i gromadzone w bazach danych 
firm, instytucji publicznych oraz finansowych, w tym banków komer-
cyjnych. Regulacje te określają także obowiązki podmiotów prowa-
dzących tego typu bazy danych, zasady bezpieczeństwa jakie muszą 
być respektowane w trakcie przetwarzania i podczas transferu da-
nych osobowych poprzez Internet (Borkowski, 2017, s. 162). Nowe 
regulacje prawne RODO precyzyjniej definiujące zasady ochro-
ny danych osobowych wejdą w życie w Polsce 25 maja 2018 roku  
i każdy podmiot przetwarzający dane osobowe w systemach infor-
matycznych jest zobligowany do wypełnienia tych regulacji.

Wspomniane Rozporządzenie (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679) wprowadzając 
nowe zasady ochrony danych osobowych uchyla obowiązującej przez 
wiele poprzednich lat postanowienia dyrektywy 95/46/WE. Dyrek-
tywa 95/46/WE została wprowadzona wówczas kiedy założyciel 
Facebooka Mark Zuckerberg miał 13 lat, Google dopiero co został 
założony, a technologia cloud computing tj. przetwarzania danych 
w chmurze obliczeniowej była we wstępnej fazie rozwoju (Kowal-
czuk-Pakuła, 2016). Celem wprowadzenia Rozporządzenia RODO 
jest nowelizacja nieaktualnych już zasad ochrony danych osobowych 
sformułowanych w Dyrektywie 95/46/WE. W czasie obowiązywania 
tej Dyrektywy niemal wszystko się zmieniło w zakresie technologii 
teleinformatycznej, oferty usług informacyjnych portali interneto-
wych oraz standardów transferu danych w Internecie.

Rozporządzenie RODO dostosowuje regulacje prawne doty-
czące ochrony danych osobowych do realiów dokonującej się obec-
nie rewolucji cyfrowej, upowszechniania usług informacyjnych  
w Internecie oraz rozwoju bankowości internetowej obsługiwanej  
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Nowe regulacje zastąpią 
funkcjonujące dotychczas we wszystkich państwach członkowskich 
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Unii Europejskiej obowiązujące 28 analogiczne normatywy wzglę-
dem polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Do nowych 
rozwiązań wprowadzanych tym Rozporządzeniem należy zmiana 
koncepcji biznesowej procedury zgłoszenia zbiorów danych osobo-
wych polegająca na nałożeniu obowiązku dbania o ochronę danych 
osobowych już od rozpoczęcia jakichkolwiek działań związanych  
z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z treścią zapisów Rozporządzenia RODO:
a) organizacje będą musiały przeprowadzać analizę skutków opera-

cji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, 
b) podmioty będą miały obowiązek uwzględniania ich ochrony już 

w fazie projektowania usługi, 
c) zaostrzone zostaną także warunki powołania się przez organizacje 

na niektóre podstawy prawne przetwarzania danych, jak np. zgo-
dę osoby, której dane dotyczą,

d) osoby fizyczne otrzymują nowe uprawnienia, jak np. prawo do 
bycia zapomnianym czy prawo do przenoszalności danych.

Zgodnie z nowymi regulacjami organizacje staną się o wiele 
bardziej transparentnymi odnośnie sposobu przetwarzania danych 
osobowych.  Poza tym zgodnie z treścią regulacji Rozporządzenia 
RODO instytucje i firmy przetwarzające dane osobowe będą zobligo-
wane informować osoby, których dane dotyczą, o kluczowych kwe-
stiach i działaniach wykonywanych na tych danych. Osoby, których 
dane będą przetwarzane będą informowani o takich szczegółach, jak 
okres retencji danych czy kryteria jego ustalenia, jak również o pra-
wie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wszelkich innych 
zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa baz 
danych, w tym baz Big Data zawierających duże zbiory informacji 
opisujących klientów określonych usług. Poza tym w sytuacji wycie-
ku danych osobowych, w uzasadnionych wypadkach administratorzy 
danych niejawnych będą zobowiązani zgłaszać określony incydent 
do GIODO oraz informować osoby, których dane zostały wykradzio-
ne (Kowalczuk-Pakuła, 2016).



111

International Journal of Legal Studies    № 1 (1) 2017   ISSN 2543-7097      

Rozporządzenie szczególnie znacząco wpłynie na kwestię 
ochrony danych osobowych w firmach technologicznych prowadzą-
cych analizę zgromadzonych zbiorów danych w bazach Big Data. 
Zgodnie z nowymi regulacjami firma prowadząca profilowanie osób 
fizycznych i przetwarzanie tak zorganizowanych baz danych osobo-
wych będzie zobligowana do uzyskiwania zgody od osoby, której 
zgromadzone w bazach danych Big Data dane będą dotyczyły. Na 
firmy, które nie będą się wywiązywały z nałożonych obowiązków 
uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych będą mogły 
być nakładane znacznie dotkliwsze finansowo kary niż te, które mo-
gły być nakładane dotychczas. Kary te będą mogły opiewać do 20 
mln euro, a w przypadku podmiotów gospodarczych może to być 
kwota o równowartości do 4 proc. całkowitego rocznego światowego 
obrotu wygenerowanego w poprzednim roku obrotowym. Do maja 
2018 roku, kiedy nowe regulacje mają zacząć obowiązywać także  
w Polsce jest jeszcze trochę czasu, który firmy i inne podmioty po-
winny wykorzystać, aby się odpowiednio przygotować, w tym do-
pracować stosowne procedury i zasady prowadzonej ochrony danych 
osobowych do zapisów omawianego Rozporządzenia dotyczącego 
RODO.

Efektywnie przeprowadzona globalizacja, standaryzacja 
i normalizacja prawna działalności banków funkcjonują-
cych w Polsce.
Z początkiem dekady lat 90. ubiegłego wieku rozwijają się  

w Polsce procesy systemowej transformacji gospodarki oraz globa-
lizacji ekonomicznej realizujące się w zakresie społeczno-gospodar-
czych przemian struktur gospodarczych. W związku z dokonującym 
się wówczas procesem urynkawiania i transformacji systemowej pol-
skiej gospodarki proces ten zdeterminowany był także sukcesywnie 
postępującą integracją rynków finansowych i rozwojem technologii 
teleinformatycznych. Obecnie funkcjonujący w Polsce system finan-
sowy i sektor bankowy zalicza się do najbardziej zglobalizowanych 
działów gospodarki. Proces ten nasilony został wejściem Polski  
w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku. Wysoka skala zglo-
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balizowania rynków finansowych w Polsce uwidoczniona została  
w okresie ostatniego kryzysu finansowego 2008 roku. Proces glo-
balizacji rynków finansowych i systemu bankowego w Polsce zde-
terminowany jest głównie takimi czynnikami jak administracyjne  
i nadzorcze funkcje bankowości centralnej i organów nadzoru  
w systemie finansowym oraz dostosowywanie normatywów praw-
nych do standardów zachodnioeuropejskich krajów wysoko rozwi-
niętych (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2017, s. 75-76). 

Przeprowadzona w latach 90. transformacja polskiej gospo-
darki była, więc istotnie skorelowana z postępującym sukcesywnie 
procesem globalizacji ekonomicznej. Proces ten został zrealizowany 
na tyle efektywnie, że w stosunkowo niedługim czasie Polska została 
włączona w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku. Skorelowana 
ze wspomnianą transformacją nieuchronność procesów globaliza-
cji narzuca konieczność potencjalnego wykorzystania jej pozytyw-
nych skutków z uwzględnieniem potencjalnych możliwych zagrożeń 
ewentualnego pojawienia się kolejnych globalnych kryzysów finan-
sowych lub gospodarczych w przyszłości. Rewolucja informatycz-
na i liberalizacja przepływów kapitału daje krajom rozwijającym się 
szansę szybkiego nadrobienia wielopokoleniowego opóźnienia roz-
woju gospodarczego (Białas, Mazur, 2013, s. 91). Z drugiej strony 
istnieją istotne zagrożenia rozmycia narodowej tradycji, polityczne-
go podporządkowania lub gospodarczego uzależnienia danego kraju 
w mechanizmach światowej integracji. To, w jakim stopniu zostaną 
wykorzystane szanse związane z globalizacją i zminimalizowane za-
grożenia, jest uzależnione od podjęcia właściwej, narodowej polityki 
stosownego sukcesywnego włączenia danego kraju w tryby mecha-
nizmu procesów globalizacji, z uwzględnieniem potencjału ekono-
micznego i ewentualnych luk i zapóźnień rozwoju gospodarczego 
kraju. Teza ta jest wciąż aktualna również wobec kształtowania roz-
woju systemu bankowego w Polsce (Prokopowicz, Dmowski, 2010, 
s. 274).

Przebiegający już od 27 lat, w rynkowych realiach gospodar-
czych, proces odbudowy i rozwoju systemu finansowego, w tym 
bankowego w Polsce oceniany jest przez ekonomistów zasadniczo  
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w aspektach pozytywnych, szczególnie dla okresu przed pojawie-
niem się kryzysu finansowego na jesieni 2008 roku. W kontekście 
tego kryzysu oprócz dominujących nadal opinii pozytywnych poja-
wiały się także oceny krytyczne, ponieważ w tym kryzysie finanso-
wym ujawniły się ujemne aspekty globalizacji ekonomicznej. Jednak 
w Polsce miały one zasadniczo ograniczony charakter.

 W tym stosunkowo jeszcze nie długim okresie transformacji 
i rozwoju polskiej gospodarki odtworzony został jeden z najistotniej-
szych sektorów systemu gospodarczego. Globalizacja ekonomiczna 
do roku 2008 wspomagała głównie w aspektach pozytywnych ten 
proces transformacji systemu finansowego w Polsce. Kryzys finanso-
wy ze swymi negatywnymi skutkami odegrał jednak w Polsce dość 
ograniczoną rolę. Wynikało to przede wszystkim ze swego rodzaju 
zapóźnienia w rozwoju systemu finansowego względem analogicz-
nych systemów funkcjonujących w krajach rozwiniętych (Prokopo-
wicz, 2010, s. 147). 

Wraz z postępującą globalizacją rynków i systemu finansowego 
w Polsce w okresie lat 90. wzrastał stopień przejęcia instytucji finan-
sowych, głównie banków komercyjnych przez zagraniczne podmioty 
bankowe. Już na przełomie wieków poziom ten osiągnął pułap ponad 
80% przejęcia krajowego systemu bankowego przez zagraniczne in-
stytucje finansowe. Jednak w kontekście procesów przebiegających 
w tle rozpoczętego na jesieni 2008 roku kryzysu finansowego nie-
które banki zagraniczne zaczęły sprzedawać swe spółki córki tj. ban-
ki komercyjne działające w Polsce. Ponieważ część z tych aktywów 
przejęły krajowe podmioty z większościowym udziałem Skarbu Pań-
stwa w akcjonariacie (głównie PKO BP), w związku z tym od kilku 
lat obserwuje się spadek tego stopnia przejęcia podmiotów systemu 
bankowego w Polsce przez zagraniczne instytucje finansowe. Proces 
ten określa się, jako repolonizację systemu finansowego w Polsce. 
Obecnie ten stopień przejęcia szacowany jest już „tylko” na około 
65% z perspektywą tendencji spadkowej. Dominuje obecnie pozy-
tywna interpretacja tego procesu repolonizacji (Prokopowicz, 2016b, 
s. 27). Główną przesłanką pozytywnej interpretacji jest teza, że po-
zytywne aspekty wcześniejszego procesu globalizacji, szczególnie 
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realizującego się w latach 90. zasadniczo się zrealizowały. System 
finansowy w Polsce jest odbudowany według standardów zachod-
nio europejskich, głównie modelu niemiecko-francuskiego klasycz-
nej bankowości depozytowo-kredytowej, uformowany na zdrowych 
fundamentach rynkowych z zastosowaniem wszelkich znanych  
z krajów zachodnich systemów zabezpieczeń poszczególnych kate-
gorii ryzyka bankowego. W związku z tym etap transformacji syste-
mowej połączony z dokapitalizowaniem krajowego systemu banko-
wego zasadniczo został już zrealizowany i to już głównie w latach 90. 
ubiegłego wieku. Procesy te dokonywały się i koordynowane były  
z postępującym sukcesywnie wzrostem globalizacji polskiej gospo-
darki. O efektywności tych procesów świadczy wysoki poziom od-
porności systemu bankowego w Polsce na czynniki kryzysogenne, 
które w sposób dualny wpływały na polską gospodarkę tj. poprzez 
sprzężenie koniunkturalne na rynkach kapitałowych, w tym giełd 
papierów wartościowych oraz makroekonomiczny, transgraniczny 
przepływ spadku popytu zagregowanego, spadek popytu w tym na 
polskie produkty głównie zaobserwowany najpierw w Niemczech. 
Jednak skala tych niekorzystnych czynników pojawiających się  
w Polsce, jako pochodna globalnego kryzysu finansowego była znacz-
nie bardziej ograniczona niż w większości innych krajów Unii Eu-
ropejskiej (Domańska-Szaruga, 2013, s. 264). Pokryzysowy spadek 
wzrostu gospodarczego w Polsce był znacznie niższy niż dla więk-
szości innych krajów i wobec średniej unijnej. Te pozytywne aspekty 
polskiej gospodarki uwarunkowane były głównie kilkoma makro-
ekonomicznymi czynnikami, do których zalicza się brak upadłości 
instytucji finansowych w Polsce w okresie występowania globalnego 
kryzysu finansowego, wzrost inwestycji generowany wykorzysty-
wanymi dotacjami finansowymi Unii Europejskiej, wcześniejsze 
zbudowanie systemu instrumentów kontroli i zabezpieczenia ryzyka 
kredytowego w systemie bankowym na bazie wzorców krajów roz-
winiętych oraz dominacja modelu bankowości depozytowo-kredy-
towej z ograniczonym zastosowaniem instrumentów pochodnych w 
transakcjach rynkowych.
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Poza tym do czynników, które ograniczyły skalę niekorzyst-
nego wpływu kryzysu finansowego w Polsce zaliczano (Domańska-
Szaruga, Prokopowicz, 2015, s. 38-39): 
a) brak rozwiniętej kapitałowo i instytucjonalnie bankowości inwe-

stycyjnej, 
b) brak upadłości dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych  

w kontekście czynników dekoniunktury kryzysowej, 
c) wysoki wzrost produkcji na eksport w okresie poprzedzającym 

pojawienie się kryzysu finansowego,
d) przewaga waluty krajowej polskiego złotego w obrocie handlo-

wym i transakcjach systemu finansowego.

Obecnie dominować zaczyna pogląd, że te wyżej wymienione 
pozytywne atrybuty systemu finansowego w Polsce stały się funda-
mentem dla kontynuacji doskonalenia instrumentów zapewniających 
bezpieczeństwo systemu finansowego, ale już nie koniecznie wy-
łącznie w kontekście globalizacji z dominacją kapitału zagraniczne-
go. Ekonomiści badający tę problematykę wskazują, że wspomniane 
procesy mogą się realizować w korelacji z repolonizacją podmiotów 
systemu finansowego w Polsce (Prokopowicz,  2016a, s. 15). 

Szczególnie istotną i nadrzędną rolę w procesie kontynuacji 
doskonalenia instrumentów zapewniających bezpieczeństwo sys-
temu finansowego z jednoczesnym koordynowaniem repolonizacji 
tego systemu pełni bank centralny tj. Narodowy Bank Polski (Prawo 
bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim, 2017, s. 32). 

Analiza procesu odbudowy systemu bankowego w Polsce w po-
czątkowym okresie funkcjonowania gospodarki w warunkach rynku 
i transformacji własnościowej większości podmiotów gospodarczych 
wskazuje na nadrzędne administracyjne znaczenie Narodowego Banku 
Polskiego w tym procesie. Proces ten bezpośrednio od 1989 roku spro-
wadzał się głównie do realizacji zasadniczo „z góry” zaplanowanych 
działań w strukturach NBP-u, Polegających na przenoszeniu zachod-
nich, głównie niemiecko-francuskich wzorców i administrowaniu nad 
realizacją zamierzonych planowo celów. Najważniejsze czynniki tego 
procesu są następujące (Prokopowicz,  2016a, s. 12-14):
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Odbudowa systemu bankowego w warunkach rynkowych w po-1. 
czątkowym okresie transformacji ustrojowej, tj. od 1989 r. reali-
zowana była zasadniczo planowo i efektywnie, ale obwarowana 
była wieloma ograniczeniami. Istotnym czynnikiem ograniczają-
cym było to, że proces ten, szczególnie w I połowie lat 90. zwią-
zany był z formowaniem unormowań prawnych określających 
ogólne ramy funkcjonowania systemu bankowego i stworzenia 
prawnych podstaw przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. 
Dopiero z końcem lat 90. większego znaczenia nabierają dzia-
łania podejmowane indywidualnie w poszczególnych bankach.  
W okresie tym proces doskonalenia procedur wewnątrzbanko-
wych realizowany jest przede wszystkim na poziomie banków 
komercyjnych, które dostrzegły w tym istotny czynnik konkuren-
cji (Kalinowski, Pronobis, 2015, s. 92).
W I połowie lat 90. w bankach badane były dość fragmentarycz-2. 
nie tylko podstawowe kategorie ryzyka bankowego i zasadniczo 
jedynie na poziomie pojedynczej transakcji. Wzrost znaczenia 
zintegrowanego zarządzania bankiem nastąpił dopiero w II poło-
wie lat 90. ubiegłego stulecia. W okresie tym następuje również 
wzrost znaczenia zintegrowanego zarządzania poszczególnymi 
kategoriami ryzyka, w tym rodzajami zaliczanymi do tradycyj-
nych jak również tymi, zaliczanymi do nowych, ponieważ po raz 
pierwszy pojawia się wiedza na temat zarządzania nimi, prze-
transferowana do polskiej bankowości przez banki zagraniczne 
(Prokopowicz, 2013, s. 62-63).
Nadrzędna rola Narodowego Banku Polskiego odniosła pozy-3. 
tywny wymierny skutek, zmierzony stosunkowo nielicznymi 
przypadkami upadłości banków i uniknięciem przez to poważne-
go kryzysu finansowego całego systemu. Istotnym wskaźnikiem 
potwierdzającym wymienioną tezę jest analiza jakości portfela 
kredytów banków komercyjnych. Obniżenie jakości portfela kre-
dytów całego systemu bankowego funkcjonującego w Polsce za-
sadniczo wynikało z innych źródeł w okresach lat 1992 – 1994 
i od 1998 do końca 2002 roku. W pierwszym z wymienionych 
okresów podstawowym źródłem był brak rzetelnych procedur 
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kredytowych, oraz recesja polskiej gospodarki. W drugim istotne 
znaczenie przypisywane jest głównie już tylko czynnikom nieza-
leżnym od banków, tj. pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju, 
wzrostowi konkurencji w sektorze i restrykcyjnej polityce NBP 
(Dmowski, Prokopowicz, Sarnowski, 2008, s. 157).

W związku z powyższym NBP odegrał kluczową rolę w proce-
sie przeprowadzonej w latach 90. transformacji systemu bankowego 
w Polsce oraz w zbudowaniu systemowych instrumentów kontroli 
i zabezpieczenia ewentualnych negatywnych skutków wystąpienia 
kryzysu finansowego. Z drugiej strony biorąc pod uwagę nadrzędną 
rolę NBP dla całej gospodarki w kontekście prowadzonej polityki 
pieniężnej, skalę wypracowywanych zysków i możliwości zwiększa-
nia rezerw to obecnie uznaje się, że bank centralny w Polsce mógłby 
bardziej aktywnie pełnić swe funkcje, jako bank państwa (Chisholm, 
2013, s. 48). Taką bardziej aktywną politykę monetarną, której ce-
lem była aktywizacja procesów gospodarczych, niejednokrotnie peł-
nił Bank Rezerw Federalnych tj. bank centralny w USA. Pozytywne 
wyniki tej aktywnej polityki monetarnej, które pozwoliły Ameryce 
wyjść najszybciej z kryzysu finansowego zauważone zostały w Eu-
ropie. W związku z tym podobną aktywna politykę monetarną od 
ponad 2 lat realizuje także Europejski Bank Centralny (Gwoździe-
wicz, Prokopowicz, Szybowski, 2016, s. 139). W tym miejscu należy 
dodać, że w USA pokryzysowy stan gospodarki uległ najefektyw-
niejszej poprawie m.in. na rynkach kapitałowych, konsumpcyjnych, 
mieszkaniowych i na rynku pracy gdzie stopa bezrobocia spadła  
z ponad 14% w początkach kryzysu finansowego na poniżej 7% 
obecnie. W dodatku skala niekorzystnych aspektów kryzysu finan-
sowego w jego początkowej fazie była najwyższa właśnie w USA, 
a mimo tego poprzez aktywną politykę monetarną Banku Rezerw 
Federalnych kraj ten najszybciej i najsprawniej poradził sobie z tym 
jednym z największych w historii gospodarczej świata kryzysów 
(Davies, Green, 2010, s. 72).

Zastosowany w tzw. Planie Paulsona w USA keynesowski pakiet 
pomocy finansowej celem wsparcia akcji kredytowych oraz niedo-
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puszczenia do lawiny upadłości podmiotów bankowych oraz dużych 
przedsiębiorstw nie był zupełnie nowym programem antykryzysowym 
(Hryckiewicz-Gontarczyk, 2014, s. 131). Pierwowzorem dla tego pro-
gramu pomocowego był znany już od kilkudziesięciu lat i zastosowa-
ny w latach 30. ubiegłego wieku program interwencjonistyczny new 
deal, którym wyprowadzono wówczas Amerykę z Wielkiego Kryzysu 
gospodarczego. Jednak skala aktywności interwencjonistycznej Banku 
Rezerw Federalnych od jesieni 2008 roku była wielokrotnie większa 
(Gwoździewicz, Prokopowicz, 2016a, s. 91). Dodatkowym instrumen-
tem pomocowym dla zagrożonych upadłością korporacji i banków było 
dokapitalizowanie środkami publicznymi z jednoczesnym przejęciem 
znaczących pakietów akcji danego podmiotu. Po przeprowadzonych 
procesach restrukturyzacyjnych już w 2010 roku większość z przed-
siębiorstw i banków, które skorzystały z tego wsparcia oddały do skar-
bu państwa USA pożyczone wcześniej środki finansowe z odsetkami 
lub skarb państwa USA sprzedał z zyskiem wcześniej przejęte pakiety 
akcji tych uratowanych przed upadłością podmiotów. Ten unikalny in-
terwencjonistyczny model pomocy zastosowany został w zasadzie na 
warunkach zbliżonych do rynkowych i nie zwiększył skali realnego 
wpływu państwa na procesy gospodarcze. Nie realizowano procesów 
nacjonalizacji przedsiębiorstw, czego obawiały się niektóre środowi-
ska ekonomistów nawiązujących do nurtów ekonomii neoklasycznej. 
Teraz po latach ekonomiści już niemal jednogłośnie stwierdzają suk-
ces aktywnej antykryzysowej polityki monetarnej banku centralnego 
USA (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2016a, s. 93).

Biorąc pod uwagę rolę i funkcje banku centralnego w Polsce to 
obecnie przyjmuje się, że Narodowy Bank Polski, jako bank państwa 
powinien zaktywizować swą działalność w zakresie wykorzystania 
instrumentów polityki monetarnej w modelu pro interwencjoni-
stycznym w celu aktywizowania procesów gospodarczych w Polsce 
(Dmowski, Prokopowicz, Sarnowski, 2008, s. 137). Aktywizowanie 
to powinno być szczególnie ukierunkowane na te sektory gospodar-
ki, które charakteryzują się inwestycyjnym potencjałem w kontek-
ście uwalniania pro rozwojowych, pro przedsiębiorczych i pro inno-
wacyjnych czynników polskiej gospodarki.
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Wysoki stopień unormowanego prawnie bezpieczeństwa 
systemu finansowego w Polsce.
Dokonujący się od 27 lat rozwój rynkowego systemu finan-

sowego w Polsce został koniunkturalnie osłabiony, gdy od jesieni 
2008 roku zaczęły docierać do Polski echa kryzysu finansowego.  
W kontekście weryfikacji genezy i mechanizmu rozwoju zjawisk 
kryzysowych istotne jest zdiagnozowanie ekonomicznych i pozaeko-
nomicznych źródeł tego kryzysu.

 Rozwój rynkowego systemu finansowego w Polsce zdetermi-
nowany został w znaczącym stopniu globalnie działającymi procesa-
mi koniunktury na rynkach finansowych oraz procesami dostosowań 
do standardów normatywnych i technologicznych Unii Europejskiej. 
W ramach działań antykryzysowych czołowe banki centralne anglo-
saskiego i europejskiego systemu finansowego uruchomiły wysoko 
budżetowe systemowe, interwencjonistyczne programy pomocowe. 
Ostatecznie koszty ratowania systemu finansowego przerzucono na 
przysłowiowego Jana Kowalskiego tj. najliczniej reprezentowany 
segment klientów banków (Dmowski, Prokopowicz, 2010, s. 273). 
Obecnie dokonywane są badania zrealizowanych w poprzednich la-
tach interwencjonistycznych rządowych programów anty kryzyso-
wych działań ratowania kluczowych podmiotów gospodarki przed 
upadłością finansową oraz aktywizowania popytu, inwestycji, pro-
dukcji i płynności na rynku kredytowym. W zakresie prorozwojo-
wych działań interwencjonizmu państwowego Europejski Bank 
Centralny nadal stosuje łagodną politykę monetarną niskich stóp 
procentowych celem poprawy płynności w systemie finansowym  
i oferowanie taniego pieniądza na potrzeby rozwoju proinwestycyj-
nych akcji kredytowych banków komercyjnych działających w Unii 
Europejskiej (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2016b, s. 67).

Dokonująca się także w Polsce od lat 90. globalizacja ekono-
miczna zdeterminowana jest zwiększaniem się powiązań polskiej 
gospodarki z otoczeniem gospodarczym innych krajów. Procesy te 
powo dują, że kryzys gospodarczy także w strefie euro od kilku lat za-
sadniczo został zażegnany, ale negatywne efekty spowolnienia roz-
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woju gospodarczego w niektórych krajach jeszcze pozostały. Obec-
nie przyjmuje się, że także w Europie kryzys gospodarczy dobiegł 
końca jest fakt odwrócenia tendencji w kwestii spowolnionego, ale 
sukcesywnie poprawiającego się wzrostu gospodarczego i zakończe-
nia trwającej wiele miesięcy recesji odnotowanej w znacznej części 
krajów na południu Europy (Zielińska-Głębocka, 2012, s. 84). Dane 
makroekonomiczne jednoznacznie wskazują, że poprawa sytuacji 
gospodarczej w Unii Europejskiej powinna koniunkturalnie wyge-
nerować kontynuacji poprawy rozwoju polskiej gospodarki, co jest 
znaczącym determinantem efektywnego rozwoju również systemu 
finansowego w Polsce.

Na tle spowolnionego rozwoju ekonomicznego gospodarek 
krajów południa Europy oraz jeszcze nie najlepszej koniunktury go-
spodarczej krajów wysoko rozwiniętych zachodniej Europy polska 
gospodarka wydaje się być w dobrej kondycji i do chwili obecnej 
była w zasadzie odporna na niekorzystne efekty będące pochod-
ną kryzysu finansowego z 2008 roku. Szczególnie pozytywnym 
aspektem tej odporności jest fakt, że mimo aktywnej partycypacji 
w procesach globalizacyjnych przenoszący transnarodowo czynniki 
kryzysogenne „efekt domina” na rynkach finansowych oraz makro-
ekonomicznie przekazujący także spowolnienie wzrostu gospodar-
czego zasadniczo zadziałał w ograniczonym zakresie (Płókarz, 2013, 
s. 41). Szczególnie istotną barierą dla rozwoju kryzysu finansowego 
w Polsce jest znacznie słabiej rozwinięta bankowość inwestycyjna, 
przede wszystkim w zakresie dokonywania inwestycji z użyciem 
instrumentów pochodnych oraz zasadniczo rzetelnie prowadzone 
weryfikacje zdolności kredytowej klientów klasycznej bankowości 
depozytowo-kredytowej (Świderska, 2013, s. 97). 

Poza tym od wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej 
w 2004 roku znacząco wzrosła w Polsce produkcja na eksport, co 
zmniejszało niekorzystne makroekonomicznie działanie spadku po-
pytu wewnętrznego w ostatnich latach. Jako istotny czynnik anty-
kryzysowy w Polsce ekonomiści wskazują także realizowane projek-
ty inwestycyjne i powstające także w usługach dodatkowe miejsca 
pracy na bazie zewnętrznego finansowania z udziałem dotacji finan-
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sowych Unii Europejskiej (Prokopowicz, 2012a, s. 26). W związku  
z sukcesywnie poprawiającą się koniunkturą w eurolandzie i kon-
tynuacją kluczowych aspektów aktywizacji wzrostu gospodarczego 
wśród ekonomistów dominują raczej pozytywne scenariusze rozwoju 
sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Do tych kluczowych aspek-
tów aktywizacji wzrostu gospodarczego w Polsce zalicza się nową 
perspektywę finansowania projektów inwestycyjnych z finansowych 
dotacji Unii Europejskiej programów przewidzianych dla okresu lat 
2015-2020.

 Realizowana w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku odbudo-
wa rynkowego systemu finansowego jest istotnym determinantem 
efektywnego funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej w Pol-
sce. Obecnie przyjmuje się, że odbudowa ta przebiegła zasadniczo 
sprawnie czego potwierdzeniem był wysoki stopień odporności ryn-
kowego systemu finansowego w Polsce w kontekście po kryzyso-
wego spowolnienia wzrostu gospodarczego kraju. Z drugiej strony 
na tle wpisanych w strategie rządowych programów polityki spo-
łeczno-gospodarczej działań antykryzysowych ekonomiści wskazują 
także na potrzebę ciągłego dopracowywania regulacji ostrożnościo-
wych funkcjonujących w systemie bankowym (Prokopowicz, 2012b,  
s. 64-65). W sytuacji osłabionego tempa wzrostu gospodarczego 
kraju podkreślane jest znaczenie kwestii poprawy funkcjonowania 
systemu finansowego w zakresie bezpieczeństwa dokonywanych 
transakcji, analizy podejmowanego ryzyka i ponoszenia kosztów na 
tworzenie systemowych rozwiązań ostrożnościowych odnośnie funk-
cjonowania banków komercyjnych w Polsce (Koleśnik, 2014, s. 39). 
Problematyka poprawy systemowych rozwiązań ostrożnościowych 
jest szczególnie istotna w takim kraju jak Polska, kraju rozwijają-
cym się i nie posiadającym jeszcze dużej bazy kapitałowej zarówno 
w systemie bankowym jak i względem całej gospodarki. W wyniku 
wzrostu transnarodowych przepływów kapitałowych i wymiany han-
dlowej doskonalenie zewnętrznych regulacji nadzorczych nadal zde-
terminowane jest sukcesywnie postępującą globalizacją, i w związku 
z tym są w coraz większym stopniu dostosowywane do wymogów 
unijnych i wytycznych Komitetu Bazylejskiego a system bankowy 
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w Polsce staje się coraz bardziej zhomogenizowany z systemami 
bankowymi innych krajów Unii Europejskiej (Czarny, Śledziewska, 
2013, s. 75).

Wnioski. 
W niniejszym artykule wykazano, że sprawna organizacja  

i funkcjonowanie systemu finansowego, w tym sektora bankowego 
zdeterminowane jest między innymi jakością opracowanych regula-
cji prawnych, które odnoszą się do tych dziedzin krajowej gospo-
darki. Poza tym specyfiką sektora finansowego współczesnych roz-
winiętych gospodarek jest wysoki poziom zinstytucjonalizowania 
organizacji, sformalizowania procedur, standaryzacji oferty produk-
tów i usług finansowych ale również dążenie do wysokiego poziomu 
profesjonalizmu w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań techno-
logii informatycznej oraz tworzenia podstaw prawnych działalności 
banków i innych podmiotów sektora finansowego. 

Z drugiej strony w ostatnich latach zauważono, że stan ure-
gulowania działalności bankowej, szczególnie w zakresie corocznie 
pojawiających się nowych unijnych rekomendacji i zaleceń, osią-
gnął poziom określany jako przeregulowanie działalności bankowej.  
W środowisku organów kierowniczych banków panuje pogląd o tzw. 
nadprodukcji regulacji prawnych odnoszących się do działalności 
banków komercyjnych działających w Polsce. Teza o przeregulo-
waniu wynika z faktu niekompatybilności niektórych rekomendacji 
unijnych dotyczących doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem 
kredytowym, operacyjnym, rynkowym itp. odnoszących się także 
do działalności banków komercyjnych działających w Polsce, ponie-
waż banki te tworzą w Polsce głównie system klasycznej bankowo-
ści depozytowo-kredytowej (Prokopowicz, 2015, s. 38). W Polsce 
w niewielkim stopniu jest rozwinięta bankowość wyspecjalizowana 
na prowadzenie inwestycji na rykach kapitałowych. Tego typu ban-
kowość dominuje w anglo-saskim modelu systemu finansowego  
i w tego typu bankowości wystąpiły nieprawidłowości procedural-
ne m.in. w kwestii szacowania i zabezpieczenia poziomu akcepto-
walnego ryzyka kredytowego dla transakcji przeprowadzanych np. 
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z zastosowaniem papierów wartościowych funkcjonujących na gieł-
dzie papierów wartościowych. Nieprawidłowości te były źródłem 
skrajnego przewartościowania kredytowych papierów pochodnych 
na giełdach papierów wartościowych oraz braku ich odpowiedniego 
zabezpieczenia co doprowadziło do wybuchu na jesieni 2018 roku 
globalnego kryzysu finansowego. Celem zmniejszenia prawdopo-
dobieństwa ponownego pojawienia się tego typu kryzysu finanso-
wego sukcesywnie doskonalone są procedury kredytowe, instru-
menty zabezpieczeń transakcji kredytowych oraz poprawiany jest 
proces zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym  
i w zakresie innych kategorii ryzyka bankowego. Jednak wytyczne  
i rekomendacje regulacyjne ustawodawcy i nadzoru bankowego for-
mułowane wobec bankowości inwestycyjnej, generującej wyższe 
poziomy ryzyka, może być nieprzystające wobec modelu klasycznej 
bankowości depozytowo-kredytowej działającego w Polsce (Dmow-
ski Prokopowicz, 2010, s. 274).

W związku z tym, że bankowość inwestycyjna w Polsce nie 
zdążyła się jeszcze rozwinąć w stopniu dorównującym krajom wy-
soko rozwiniętym, więc kryzysu gospodarczego ani finansowego  
w 2008 roku w Polsce nie było i prawdopodobieństwo jego pojawie-
nia się w Polsce w przyszłości kolejnych kilkunastu lat jest znacząco 
mniejsze w porównaniu z modelem bankowości dominującym w ka-
rach wysoko rozwiniętych, a szczególnie tym jaki dominuje w Ame-
ryce Północnej (Kołodko, Mihm, Roubini, 2011, s. 146). Biorąc pod 
uwagę wysoki poziom bezpieczeństwa systemowego, w tym także 
to, że w 2008 roku mimo pojawienia się globalnego kryzysu finan-
sowego to jednak w Polsce żaden bank wówczas nie upadł (Dmow-
ski, Prokopowicz, 2010, s. 308). W związku z tym powszechnie  
w środowisku kadry kierowniczej banków dominuje pogląd, że 
system bankowy w Polsce charakteryzuje się wyższym poziomem 
stabilności finansowej w porównaniu z modelem bankowości anglo- 
saskiej z rozwiniętą na dużą skalę bankowością inwestycyjną, któ-
ra był źródłem nieprawidłowości proceduralnych i w konsekwencji 
stała się także źródłem kryzysu finansowego z 2008 roku. Dokonane 
powyżej porównanie tych dwóch modeli bankowości stanowi więc 
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podstawę twierdzeń o przeregulowaniu działalności prowadzonej 
przez banki komercyjne funkcjonujące w Polsce (Gwoździewicz, 
Prokopowicz, 2016c, s. 395). 

Do głównych determinantów wyznaczających kierunki rozwo-
ju bankowości zaliczany jest obecnie dokonujący się postęp w za-
kresie technologii teleinformatycznej i związany z tym rozwój inter-
netowej bankowości elektronicznej. W ostatnich latach atrybutami 
bankowości internetowej stają się takie czynniki jak wykorzystanie 
urządzeń mobilnych, technologii platform przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej i baz danych Big Data w świadczeniu usług banko-
wych. Pochodną dynamicznego rozwoju internetowej bankowości 
elektronicznej jest doskonalenie technik zapewniania wysokiego po-
ziomu bezpieczeństwa dla zawieranych zdalnie transakcji. W odpo-
wiedzi na rozwój cyberprzestępczości banki bezustannie starają się 
poprawiać systemy bezpieczeństwa transferu danych niejawnych,  
w tym informacji dotyczących zawieranych transakcji. 

W niniejszym artykule wykazano, że istotnym determinantem 
określającym kierunki postępu technologicznego w bankowości są 
także normatywy prawne oraz wytyczne nadzoru bankowego. Istnie-
je związek między technologią informatyczną a obecnym natłokiem 
regulacji prawnych, zgodnie z którymi banki są zobligowane do 
przestrzegania coraz bardziej restrykcyjnych zasad i procedur pro-
wadzenia obarczonej ryzykiem działalności bankowej. Otóż obecny 
problem przeregulowania działalności bankowej może być rozwią-
zany poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów teleinforma-
tycznych, dzięki którym nowe rygorystyczne regulacje ustanawiane 
przez ustawodawcę i regulatorów będą mogły być sprawniej ratyfiko-
wane (Machowski, 2017, s. 182). Dokonujący się proces przenikania  
i łączenia wykorzystywanej technologii informatycznej w bankowo-
ści z regulacjami odnoszącymi się do tej technologii, staje się podsta-
wą dla powstania nowej dziedziny regulacji bankowych określanej 
jako regulatory technology, tj. RegTech.

 Po trwającym 28 lat procesie rozwoju struktur rynkowych  
w polskiej gospodarce, w tym także dokonanej w latach 90. transfor-
macji społeczno-gospodarczej i akcesji Polski w 2004 roku do UE 



125

International Journal of Legal Studies    № 1 (1) 2017   ISSN 2543-7097      

funkcjonujący w Polsce system finansowy, w tym sektor bankowy 
uważany jest za niemal w pełni dostosowany do standardów syste-
mowych, transakcyjnych, technologicznych i normatywnych Unii 
Europejskiej co związane jest także z wysokim poziomem zgloba-
lizowania tego segmentu gospodarki (Gwoździewicz, Prokopowicz, 
2015, s. 211). Pełne dostosowanie do wspomnianych powyżej stan-
dardów Unii Europejskiej dotyczy również implementacji unijnych 
regulacji prawnych dotyczących kluczowych aspektów działalności 
banków komercyjnych. Proces ten skorelowany jest z doskonaleniem 
procedur i systemów bezpieczeństwa w zakresie elektronicznego 
transferu danych bankowości internetowej oraz świadczenia usług w 
ramach bankowości mobilnej (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2016d, 
s. 87). Jednocześnie wraz z rozwojem technologii informatycznej  
i internetowej bankowości nowelizowane są regulacje prawne odno-
szące się do kwestii bezpieczeństwa transferu danych niejawnych, 
w tym danych osobowych (Domańska-Szaruga, Prokopowicz, 2016) 
gromadzonych w bazach Big Data i przetwarzanych w technologii 
chmury obliczeniowej. Pojawiają się także nowe dziedziny, w któ-
rych banki komercyjne funkcjonują od niedawna jak platformy pro-
mocyjne zakładane na portalach społecznościowych oraz pozyski-
wanie dodatkowych informacji o klientach banku z tychże portali tj. 
nowe obszary działalności marketingowej i badawczej banków, które 
nie doczekały się jeszcze precyzyjnego zdefiniowania relacji jakie  
w tych sytuacjach zachodzą między bankiem a klientem w obowią-
zujących normatywach prawnych. 

Celem poprawy standardów świadczenia usług bankowych  
w ramach bankowości internetowej tworzone są nowe lub poprawia-
ne są dotychczas funkcjonujące regulacje prawne jak np. wprowa-
dzone w 2016 roku przez Parlament Europejski dotyczące poprawy 
standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679) określane akronimem 
RODO. Rozporządzenie to odnosi się do wszystkich podmiotów 
przetwarzających elektronicznie dane osobowe obywateli Unii Eu-
ropejskiej. Nowe regulacje m.in. precyzyjniej określają obowiązki 
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podmiotów prowadzących bazy danych osobowych klientów, zasady 
bezpieczeństwa jakie muszą być respektowane w trakcie przetwarza-
nia i transferu danych niejawnych przez Internet (Borkowski, 2017, s. 
162). Nowe regulacje prawne RODO precyzyjniej definiujące zasady 
ochrony danych osobowych wejdą w życie w Polsce 25 maja 2018 
roku i każdy podmiot przetwarzający dane osobowe w systemach in-
formatycznych jest zobligowany do wypełnienia tych regulacji. Roz-
porządzenie RODO dostosowuje regulacje prawne dotyczące ochro-
ny danych osobowych do realiów dokonującej się obecnie rewolucji 
cyfrowej, upowszechniania usług informacyjnych w Internecie oraz 
rozwoju bankowości internetowej obsługiwanej z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych.
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