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Postęp technologiczny, który dokonał się na naszym glo-

bie na przestrzeni ostatnich lat, przebiegający razem ze zja-

wiskami globalizacyjnymi i jednocześnie stanowiący ich ka-

talizator, doprowadził do powstania gospodarki cyfrowej.

Ta z kolei prowadzi do istotnych przeobrażeń w sposobie

życia społeczeństw, powodując zmianę sposobu interakcji

społecznych. Wzrost znaczenia i wykorzystania urządzeń

mobilnych przyczynia się do zmiany sposobu, w jaki konsu-

menci poszukują informacji o produktach, komunikują się

na ten temat i podejmują decyzje zakupowe (Rozkrut,

2017). Postępująca cyfryzacja procesów i usług prowadzi do

zmiany preferencji konsumentów w odniesieniu do produk-

tów i usług, które nabywają, a kluczowymi determinantami

zakupowymi stają się szybkość, wygoda i dostępność pro-

duktów i usług w sieci. Technologia wymusza na dostawcach

produktów i usług nie tylko konkurowanie jakością oferty,

ale także sposobem jej kierowania do odbiorcy i polityką

klientocentryzmu. 

Postęp technologiczny w istotny sposób dotyka również

rynków finansowych. Technologia umożliwia ekspansję na

rynek finansowy podmiotów niebędących tradycyjnymi in-

stytucjami finansowymi, podejmujących działalność zwią-

zaną ze świadczeniem usług finansowych, oferujących

klientom rozwiązania innowacyjne technologicznie, zwa-

nymi fintechami. Fintechy charakteryzują się mniejszą

presją regulacyjną i swobodą w oferowaniu niekonwencjo-

nalnych rozwiązań do świadczenia tradycyjnych usług (Ar-

junwadkar, 2018). Wchodzenie na rynek nowych graczy

zmusza tradycyjne instytucje finansowe do konkurowania

z nimi, w celu utrzymania bazy klientów i przyciągania no-

wych, szczególnie z młodszych pokoleń, dla których prze-

strzeń cyfrowa staje się naturalnym światem. Jednocześnie

nowoczesne technologie opanowują rynek na tyle szybko,

że nie podążają za nimi regulacje zapewniające bezpie-

czeństwo i pewność obrotu oraz odpowiednią ochronę

użytkowników usług. W niektórych obszarach rynek wymy-

ka się ponadto regulacjom, nawet jeśli zostają one ustano-

wione, co jest wynikiem jego specyfiki, a w szczególności

braku fizycznych granic czy przynależności państwowych

w cyberprzestrzeni. 

Artykuł podejmuje tematykę wpływu technologii na prefe-

rencje użytkowników usług finansowych, a także aspektów

związanych z pojawianiem się nowych graczy na rynku finan-

sowym oraz kwestii prawnych odnoszących się do funkcjono-

wania nowych technologii na rynku finansowym i znaczenia

regulacji dla bezpieczeństwa konsumentów. 
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PPoossttęępp  tteecchhnnoollooggiicczznnyy  
aa zzmmiiaannyy  ssooccjjooddeemmooggrraaffiicczznnee

Wraz z postępem technologicznym zachodzą istotne zmia-

ny w preferencjach i sposobie życia beneficjentów usług fi-

nansowych. Zmieniające się otoczenie stawia natomiast in-

stytucje finansowe przed wyzwaniem, w jaki sposób budować

modele i strategie biznesowe, aby sprostać oczekiwaniom ich

klientów, w myśl zasady „dostosuj się albo zgiń”. Cyfryzacja

usług finansowych, która dokonała się na przestrzeni ostat-

nich lat i wciąż postępuje, powoduje, że zmiany następują

szybciej niż w przypadku usług tradycyjnych. 

Jako przykład wskazać można dynamiczny wzrost liczby

osób regularnie korzystających z Internetu, jak również licz-

by osób będących aktywnymi użytkownikami bankowości in-

ternetowej. 

Na rysunku 1 przedstawiono udział w populacji Polski osób

regularnie korzystających z Internetu. Warto zauważyć, że

o ile w 2006 r. regularnymi użytkownikami sieci było zaledwie

34% ogółu populacji, o tyle w 2018 r. udział ten wyniósł już

blisko 75%. Tendencja wzrostowa jest jeszcze bardziej wyraź-

na w grupach wiekowych 16–24 i 25–34 lata. Udział osób re-

gularnie korzystających z Internetu wynosił w tych grupach

odpowiednio 71% i 48% w 2006 r., aby wzrosnąć do 98,8%

i 96,5% w 2018 r. Oznacza to, że aktualnie prawie całą popu-

lację osób w wieku 16–34 lata stanowią regularni użytkowni-

cy Internetu. Tendencja wzrostowa w zakresie odsetka popu-

lacji korzystającego z sieci koreluje ze wzrostem udziału użyt-

kowników bankowości internetowej. W 2006 r. jedynie 11%

ogółu populacji stanowili aktywni użytkownicy bankowości

internetowej, natomiast w III kwartale 2018 r. już blisko 46%

Polaków aktywnie korzystało z usług bankowych za pośred-

nictwem sieci Internet. 

Zmiany technologiczne i postępująca cyfryzacja w różnych

dziedzinach życia oraz w przestrzeni gospodarczej wpływają

na zmianę stylu życia i nawyków pokoleń osób młodych,

wkraczających na rynek pracy oraz na rynek finansowy. Przy-

kład stanowić mogą dwa pokolenia, które są obecne bądź

wkraczają na rynek finansowy — pokolenie Y, zwane potocz-

nie millenialsami, i pokolenie Z, zwane również pokoleniem

C od angielskiego słowa connected, tj. zawsze w sieci. Przyj-

muje się, że pokolenie millenialsów stanowią osoby urodzone

między rokiem 1982 a 2003. Pokolenie Y stanowią osoby,

które wychowywały się w otoczeniu nowoczesnych technolo-

gii i dokonującego się postępu technologicznego. Posługiwa-

nie się smartfonem, tabletem czy laptopem jest dla millenial-

sów oczywiste i intuicyjne, obecność w cyberprzestrzeni nie

jest zaś postrzegana jako alternatywa dla świata realnego,

lecz jako jego dopełnienie (Kisiel, 2016). Jako pokolenie wy-

chowane w środowisku zaawansowanych technologii mille-

nialsi cenią sobie szybkość w załatwianiu spraw, w tym doko-

nywaniu zakupów czy zawieraniu jakichkolwiek innych trans-

akcji — optymalne z ich punktu widzenia jest dokonanie

transakcji jednym kliknięciem (Ratajczyk, 2017). Osoby z po-

kolenia Y są wyznawcami idei „YOLO” (ang. you only live

once), tym samym zwracają się raczej w kierunku zapewnie-

nia sobie dostępu do określonych produktów i usług niż do

ich posiadania na własność (Swacha-Lech, 2017). Millenialsi

chętniej natomiast finansują swoje pasje i zainteresowania,

np. podróże. Pokolenie millenialsów charakteryzuje się rów-

nież dużym konsumpcjonizmem — jego przedstawiciele chęt-

niej wydają pieniądze niż je oszczędzają. 

Z kolei pokolenie Z stanowią osoby urodzone w latach

1995–2010. Pokolenie Z nazywane jest również pokoleniem

iGen, ponieważ stanowią je osoby, które urodziły się i wycho-

wywały w dobie powszechnego dostępu do Internetu. Jest to
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Rysunek 1
Osoby regularnie korzystające z Internetu oraz bankowości internetowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (GUS, 2019) oraz raportów Netb@nk (Związek Banków Polskich, 2019).



również pierwsze pokolenie, które urodziło się i wychowywa-

ło w okresie powszechnej dostępności telefonów komórko-

wych, dlatego smartfon jest dla nich urządzeniem zupełnie

naturalnym, z którym mają do czynienia od najwcześniej-

szych lat. Według Beaty Hysy dla pokolenia Z świat wirtual-

ny i realny to ta sama rzeczywistość. Nie zależy im na stabil-

ności w pracy, szukają różnorodności, uciekają od rutyny.

Chętnie komunikują się z innymi kulturami, chcą wyjeżdżać

na zagraniczne staże, stale zmieniać i doskonalić ustalone

procesy oraz próbować nowych metod pracy. Bardziej niż

pracę samodzielną cenią sobie pracę w grupie. Potrafią robić

wiele rzeczy naraz oraz trudno im się skupić na jednej czyn-

ności (Hysa, 2016). Wielu od dzieciństwa posiada rachunki

bankowe, są świadomi w zakresie zarządzania finansami

i w przeciwieństwie do millenialsów potrafią oszczędzać na

wybrane cele. 

Wkrótce na rynek pracy oraz na rynek usług, w tym rynek

finansowy, wejdzie kolejne pokolenie, osób urodzonych po

2010 r., zwane pokoleniem alpha. Będą to osoby, które nie

znają rzeczywistości, w której nie istniały media społeczno-

ściowe, które większości zakupów będą dokonywać przez In-

ternet, przy minimalnym udziale kontaktów międzyludzkich. 

Zmiany pokoleniowe stanowią istotne wyzwanie dla insty-

tucji finansowych, zmuszając je do nieustannego aktualizo-

wania i przemodelowywania swoich strategii biznesowych

w celu dostosowywania ich do zmieniających się oczekiwań.

Jest to wyzwanie trudne z kilku powodów. Trzeba mieć na

uwadze, że klientami instytucji finansowych są przedstawicie-

le różnych pokoleń. Na jednym biegunie znajduje się pokole-

nie „tradycyjne”, rzadziej korzystające z nowinek technolo-

gicznych, ceniące sobie możliwość wizyty w placówce i bezpo-

średni kontakt z przedstawicielem instytucji finansowej. Na

drugim biegunie znajdują się pokolenia „online”, a zatem

użytkowników korzystających z usług finansowych wyłącznie

w sieci i ceniących sobie raczej szybkość i wygodę niż kontakt

z człowiekiem. Ponadto wysoka konkurencyjność dostawców

usług finansowych, w szczególności wkraczanie na rynek no-

wych graczy z tzw. sektora fintech, niebędących tradycyjnymi

instytucjami finansowymi, stanowi istotne wyzwanie w proce-

sie zabiegania o klientów i utrzymywania z nimi długotrwałej

relacji. 

PPoojjęęcciiee  ffiinntteecchh

Pojęcie „fintech” od kilku lat jest w branży usług finanso-

wych odmieniane przez wszystkie przypadki i budzi po-

wszechny entuzjazm. Bycie fintechem stało się modne i nawet

duże instytucje, o ugruntowanej pozycji rynkowej, chcą być

określane mianem fintechów. Dyskusja, która odbywa się

w tym temacie na różnych forach w przestrzeni publicznej,

pokazuje jednak, że pojęcie to nie jest jednorodne i bywa

mniej lub bardziej pojemne. 

Według English Oxford Dictionary fintech oznacza progra-

my komputerowe i inne technologie wspierające lub umożli-

wiające świadczenie usług bankowych i finansowych (https:

//en.oxforddictionaries.com/definition/fintech, 4.03.2019).

Investopedia z kolei definiuje fintech jako jakąkolwiek inno-

wację technologiczną w sektorze finansowym, włączając in-

nowacje w zakresie edukacji finansowej, bankowości detalicz-

nej, inwestycji czy nawet walut wirtualnych (https://www.inve-

stopedia.com/terms/f/fintech.asp, 4.03.2019). Portal finte-

chweekly.com definiuje z kolei fintech jako działalność, któ-

ra ma na celu świadczenie usług finansowych przy wykorzy-

staniu nowoczesnych technologii (https://www.fintechwe-

ekly.com/fintech-definition, 04.03.2019). Rada Stabilności

Finansowej1 przyjęła definicję, zgodnie z którą fintech ozna-

cza innowację finansową warunkowaną technologicznie, któ-

ra może skutkować powstaniem nowego modelu biznesowe-

go, aplikacji, procesów czy usług, mających realny wpływ na

instytucje i rynki finansowe oraz świadczenie usług finanso-

wych (Financial Stability Board, 2017). Podobną definicją

fintechu posługuje się Włodzimierz Szpringer, wskazując, iż

podmioty fintech stanowią nową, specyficzną kategorię para-

banków, a ich cechą szczególną jest to, że wykorzystują nowo-

czesną technologię do projektowania usług i dodawania no-

wych ogniw w łańcuchu wartości. Co więcej, w ocenie tego

autora usługi oferowane przez fintech nie polegają wyłącznie

na powielaniu dotychczasowych usług finansowych, lecz na

konstruowaniu nowych usług, których nie świadczą tradycyj-

ni, licencjonowani usługodawcy (Szpringer, 2017). Bank Roz-

rachunków Międzynarodowych w swoim raporcie dotyczą-

cym implikacji sektora fintech dla sektora bankowego oraz

organów nadzoru bankowego wskazuje na wyniki badania

przeprowadzonego wśród organów nadzorczych. Zauważo-

no, że w większości krajów nie wprowadzono legalnej defini-

cji pojęcia fintech, przy czym część organów wskazywała, iż

definiowanie tego pojęcia może być przedwczesne, wobec

wciąż rozwijającego się rynku (Bank of International Settle-

ments, 2018). Może to oznaczać, że pojęcie fintechu będzie

ewoluować, obejmując kolejne rodzaje usług czy też określo-

ne uwarunkowania technologiczne. 

SSeekkttoorr  ffiinntteecchh  aa ttrraaddyyccyyjjnnee  
iinnssttyyttuuccjjee  ffiinnaannssoowwee

Polski sektor bankowy uważany jest za jeden z najbardziej

rozwiniętych technologicznie nie tylko w Europie, ale global-

nie. Według badania przeprowadzonego przez PwC w 2017 r.

polskie banki w latach 2013–2017 wzięły udział w 12 global-

nych prestiżowych konkursach technologicznych, w których

zdobyły 24 nagrody. Polski sektor bankowy zaoferował płat-

ności zbliżeniowe na szeroką skalę, i w zakresie tej usługi Pol-

ska od kilku lat pozostaje w gronie liderów pośród krajów

Unii Europejskiej. Banki w Polsce oferują systemy Android

Pay, Apple Pay, Google Pay, wirtualne portmonetki, aplika-

cje mobilne czy nawet wirtualne oddziały. Prawdopodobnie

dlatego pytane o możliwą współpracę z firmami z sektora fin-

tech, w badaniu przeprowadzonym przez PwC, w większości

odpowiadały, że jedynie obserwują, co dzieje się na rynku fin-

tech po to, aby móc z nim konkurować. Z drugiej strony na

przestrzeni ostatniego roku krajobraz uległ jednak pewnym

zmianom i część banków, również tych, które same są mocno
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zaawansowane technologicznie, aktywnie wspiera rozwój

firm technologicznych, aby nawiązywać współpracę i wyko-

rzystywać powstające rozwiązania do prowadzenia własnego

biznesu. Podmioty sektora fintech to na ogół przedsiębior-

stwa w fazie start-upów, które mają unikalny pomysł, ale nie

są odpowiednio wyposażone kapitałowo. Banki i inne instytu-

cje finansowe o ugruntowanej pozycji rynkowej i silnym za-

pleczu kapitałowym są w stanie inwestować w te rozwiązania,

które są z ich punktu widzenia interesujące, tym samym star-

t-upy fintechowe nie stanowią aktualnie dla tradycyjnego sek-

tora finansowego w Polsce istotnego zagrożenia. Zagrożenie

płynie natomiast ze strony gigantów technologicznych, takich

jak Google, Amazon czy Alibaba, które zaczynają wchodzić

na rynek usług finansowych. Podmioty te, nazywane sekto-

rem techfin, korzystają z przewagi konkurencyjnej polegają-

cej na tym, że posiadają zaawansowaną infrastrukturę tech-

nologiczną, silną bazę kapitałową i tym samym mogą ponosić

nakłady na inwestowanie w nowe obszary, a ponadto posia-

dają olbrzymie bazy klientów i szeroki zasób informacji

o nich. Mogą zatem, wykorzystując instrumenty oparte na

analizie big data, uczeniu maszynowym, profilowaniu — an-

tycypować preferencje i oczekiwania swoich klientów oraz

oferować im usługi odpowiednio dopasowane do potrzeb. Co

więcej, firmy technologiczne będą łączyć usługi e-commerce

z usługami finansowymi, w ten sposób budując wartość doda-

ną dla klienta, który znajdzie wszystkie usługi w jednym miej-

scu. Z punktu widzenia opisanych powyżej preferencji poko-

lenia Y czy pokolenia Z, a w szczególności pokolenia alpha,

które oczekują rozwiązań tzw. one-click, będzie to stanowić

olbrzymią przewagę konkurencyjną. Trzeba również pamię-

tać, że we wrześniu 2019 r. wejdą w życie przepisy dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366

z 15.11.2015 r. sprawie usług płatniczych w ramach rynku we-

wnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE,

2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr

1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz.

UE L 337, s. 35; dalej: dyrektywa PSD 2), umożliwiające pod-

miotom trzecim uzyskanie dostępu do rachunku płatniczego

podczas inicjowania płatności przez płatnika, a także do uzy-

skania informacji o rachunku płatniczym. Banki będą zatem

musiały odnaleźć się w sytuacji, w której z jednej strony będą

zmuszone silnie konkurować z innymi podmiotami o klien-

tów, a z drugiej strony będą zobligowane do tego, aby udzie-

lać podmiotom trzecim informacji o rachunkach i dostępu do

rachunków swoich klientów. Dyrektywa PSD2 stawia przed

sektorem fintech oraz sektorem techfin ogromne szanse roz-

woju takich usług jak np. portfele cyfrowe, zarządzanie wie-

loma rachunkami w jednej aplikacji, planowanie finansowe,

płatności one-click przy zakupach w Internecie czy profilowa-

nie klienta w celu przedstawiania mu oferty w sposób najbar-

dziej dopasowany do jego potrzeb. Fintechy, jako organizacje

z zasady nieduże, są bardziej elastyczne i szybciej dostosowu-

ją się do warunków rynkowych, a ponadto nie są w taki spo-

sób jak banki obarczone bagażem regulacyjnym, tym samym

jest im łatwiej konkurować i szybciej mogą reagować na zmia-

ny. Fintechy są w stanie szybciej i łatwiej odpowiedzieć na po-

trzeby młodszych pokoleń, zapewnić łatwy dostęp do usług fi-

nansowych oraz wygodę korzystania z nich, jak również do-

stosowywać swoją ofertę do aktualnych oczekiwań konsu-

mentów. W skostniałych, dużych instytucjach finansowych te

procesy, z natury rzeczy, zachodzą znacznie wolniej. 

Nie można jednak pomijać ryzyk związanych z dynamicz-

nym rozwojem tego sektora. Przede wszystkim należy mieć

na uwadze ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem. Z ra-

portu EY wynika, że cyberprzestępczość jest najszybciej ro-

snącym ryzykiem dla firm (EY, 2017). Z kolei raport PwC

wskazuje, że aż 20% dużych i średnich podmiotów nie korzy-

sta z usług specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, a aż

46% spółek nie ma operacyjnych procedur reakcji na incy-

denty. Jednocześnie 44% firm poniosło straty finansowe na

skutek ataków, a 62% odnotowało zakłócenia i przestoje

funkcjonowania (PwC, 2018). Jeżeli zatem w cyberbezpie-

czeństwo w ograniczonym zakresie inwestują firmy średnie

i duże, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że

przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie start-up nie są w sta-

nie ponosić wystarczających nakładów na zapewnienie bez-

pieczeństwa cyfrowego. Może to stwarzać potencjalne ryzy-

ko nie tylko z punktu widzenia klientów korzystających

z usług fintechów, ale także ryzyko systemowe. Włodzimierz

Szpringer zauważa, że przykładowo podmioty funkcjonujące

w obszarze peer-to-peer lending udostępniają swoim użyt-

kownikom wyłącznie platformę, na której kontaktują się po-

tencjalni zainteresowani zawarciem transakcji, dlatego ra-

czej nie powinny generować ryzyka systemowego (Szpringer,

2017). Trzeba jednak mieć na uwadze, że — po pierwsze —

podmioty z sektora fintech oferują usługi podobne do usług

świadczonych przez tradycyjne instytucje finansowe, mogą

zatem generować ryzyko reputacyjne dla sektora finansowe-

go, a po drugie, fintechy bardzo często funkcjonują na zasa-

dzie interoperacyjności z licencjonowanymi instytucjami fi-

nansowymi. Tradycyjny sektor finansowy i sektor fintech

przenikają się wzajemnie, tworząc sieć powiązań narażoną

na występowanie licznych ryzyk. Zauważa to Komisja Euro-

pejska, wskazując, że fintech jest źródłem wyzwań, takich jak

zagrożenia związane z cyberprzestrzenią czy kwestie doty-

czące ochrony danych, konsumentów i inwestorów oraz kwe-

stie dotyczące integralności rynku. Komisja Europejska chce

zatem budować takie ramy prawne i nadzorcze, które umoż-

liwią czerpanie korzyści z innowacji finansowych, a jedno-

cześnie będą zapewniać wysoki poziom ochrony konsumen-

tów i inwestorów oraz odporność i integralność systemu fi-

nansowego (Komisja Eurpejska, 2018). Przykładem dotych-

czasowych działań regulatora unijnego ukierunkowanych na

wspieranie innowacyjności na rynku finansowym może być

dyrektywa PSD 2, która wprowadza nowe rodzaje usług płat-

niczych i obejmuje regulacją nowe kategorie podmiotów —

świadczące usługi inicjowania płatności oraz usługi dostępu

do informacji na rachunku. W świetle przepisów PSD 2 do-

stawcy usług płatniczych, którymi są na ogół banki, nie będą

mogli odmówić udzielenia dostępu do rachunku klienta pod-

miotowi trzeciemu. Stawia to sektor zarówno przed olbrzy-

mim wyzwaniem, jak też przed wielką szansą. Z jednej bo-

wiem strony banki będą musiały dopuścić podmioty trzecie

do informacji, które dotychczas stanowiły o ich przewadze

konkurencyjnej, narażając się na ryzyko marginalizacji

i sprowadzenia do roli podmiotu jedynie procesującego zle-
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cenia płatnicze, z drugiej jednak strony same będą mogły

czerpać informacje od innych dostawców usług płatniczych.

Wydaje się, że polskie banki dostrzegają zalety tzw. otwartej

bankowości, polegającej na współpracy z podmiotami trzeci-

mi, które budują swoje systemy i aplikacje wykorzystujące

dane lub usługi banku. Niektóre banki ogłosiły chęć współ-

pracy z fintechami w ramach projektu otwartej bankowości

jeszcze przed wejściem w życie przepisów PSD 2 w tym za-

kresie. Krajobraz PSD 2 wymusza przekształcenie zasady

„dostosuj się albo giń” w zasadę „ewoluuj albo giń”. 

ZZaaaawwaannssoowwaannee  tteecchhnnoollooggiiee  
zz ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa  rreegguullaaccjjii  kkoonnssuummeenncckkiicchh

Warto zastanowić się, w jaki sposób postępująca digitaliza-

cja usług finansowych koreluje z poziomem edukacji finanso-

wej oraz zakresem regulacji mających na celu ochronę intere-

sów konsumentów na rynku finansowym. Przykład rozważań

stanowić mogą pożyczki konsumenckie zaciągane przez In-

ternet oraz platformy inwestycyjne. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE

z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz

uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L

133, s. 66; dalej: dyrektywa o kredycie konsumenckim) kieru-

je się zasadą tzw. poinformowanego konsumenta, który bę-

dzie w stanie podejmować świadome decyzje finansowe na

podstawie dostarczonych mu informacji na temat warunków

i kosztów kredytu. W tym celu dyrektywa wymaga dostarcze-

nia, przed zawarciem umowy z konsumentem, szczegółowych

informacji na temat kredytu i związanych z nim kosztów oraz

pozostałych warunków kredytowania, na formularzu infor-

macyjnym, którego wzór stanowi załącznik do dyrektywy

i jest jednolity dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Ce-

lem wprowadzenia takiego rozwiązania, przyświecającym re-

gulatorowi unijnemu, było zapewnienie konsumentowi moż-

liwości porównywania ofert różnych kredytodawców i doko-

nania wyboru oferty najlepiej odpowiadającej jego oczekiwa-

niom. Z tego względu dyrektywa wymaga, aby informacje

o warunkach i kosztach kredytu zostały przekazane konsu-

mentowi w stosownym czasie przed zawarciem umowy. W za-

myśle ma to być czas umożliwiający spokojne porównanie

oferty różnych kredytodawców. W przypadku usług świad-

czonych na odległość, jeśli przed zawarciem umowy nie jest

możliwe dostarczenie wymaganych informacji przedumow-

nych, kredytodawca ma obowiązek dostarczyć je natychmiast

po zawarciu umowy. Dyrektywa wymaga ponadto zamiesz-

czenia w umowach zawieranych z konsumentami określone-

go katalogu standardowych informacji. 

Warto postawić pytanie, w jaki sposób idea poinformowa-

nego konsumenta, forsowana w dyrektywie o kredycie konsu-

menckim, koresponduje z praktyką wobec dynamicznego

rozwoju sektora pożyczek online w Polsce. Z reguły pożyczki

zaciągane online charakteryzują się stosunkowo niewysoką

kwotą i krótkim okresem kredytowania. Zawarcie umowy po-

życzki przez Internet jest niezwykle łatwe, a cała procedura

aż do momentu przekazania środków na rachunek bankowy

konsumenta zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.

Konsument otrzymuje wszystkie dokumenty wymagane prze-

pisami dyrektywy o kredycie konsumenckim, w tym również

formularz informacyjny służący porównywaniu ofert na eta-

pie przedkontraktowym, na ogół już po zawarciu umowy

i otrzymaniu środków z tytułu kredytu na rachunek bankowy.

Przyjęty przez prawodawcę unijnego cel i sposób przekazywa-

nia informacji przedumownych, o ile ma szansę zostać zreali-

zowany na tradycyjnym rynku, o tyle nie jest możliwy do osią-

gnięcia w przestrzeni cyfrowej, w której procesy zachodzą

znacznie szybciej. Ponadto na rynku pojawiają się platformy

kredytowe, takie jak Bancovo czy Finai, które na podstawie

informacji przedstawionych przez klienta i po dokonaniu we-

ryfikacji jego zdolności kredytowej w dostępnych bazach in-

formacji — zarówno w bazach międzybankowych, jak też biu-

rach informacji gospodarczej — nie tylko przedstawiają wie-

le ofert różnych kredytodawców, ale również umożliwiają za-

warcie umowy z wybranym kredytodawcą. Przekazywanie

formularza ESIS przez kredytodawców konsumenckich

w przypadku pożyczek online stanowi zatem spełnienie obo-

wiązku prawnego, jednakże w świecie cyfrowym zupełnie nie

służy celowi, do którego ESIS został powołany. Rodzi się

również wątpliwość, czy w sytuacji, w której środki z tytułu

umowy kredytu konsumenckiego udostępniane są w bardzo

krótkim czasie od zawarcia umowy, konsument jest w stanie

zapoznać się z treścią umowy i jej warunkami. Możliwość ła-

twego porównania ofert, nawet przy wykorzystaniu platformy

kredytowej i założeniu, że przedstawione oferty uwzględniają

sytuację finansową i zdolność kredytową konsumenta, nie jest

wystarczające do przesądzenia, że wybrana oferta jest odpo-

wiednia dla klienta. Postanowienia umowy mogą bowiem za-

wierać zapisy w sposób istotny wpływające na sytuację konsu-

menta, w tym na jego prawa i obowiązki oraz koszty ponoszo-

ne w związku z zaciągnięciem kredytu. W sytuacji, w której

treść umowy zostaje przekazana konsumentowi już po otrzy-

maniu przez niego środków pieniężnych z tytułu kredytu, któ-

rymi może on swobodnie zadysponować, motywacja do zapo-

znania się z warunkami umowy zostaje znacznie osłabiona.

Jeśli dodatkowo mamy do czynienia z przedstawicielami ge-

neracji Y lub Z, którzy co do zasady preferują szybkość, wy-

godę i minimum formalności, ryzyko niezapoznania się z tre-

ścią dokumentów umownych wzrasta. 

Z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą PBS

(PBS, 2016) wynika, że tylko 60% badanych zadeklarowało

przeczytanie umowy, którą w ostatnim czasie podpisywali,

przy czym tylko 34% osób przeczytało ją bardzo uważnie,

a 26% uważnie. Prawie 30% badanych przyznało, że jedynie

przejrzało umowę, a 12% podpisało, nie czytając. Jako przy-

czynę niezapoznania się z umową badani wskazywali na ogół

brak czasu oraz zaufanie do kontrahenta. Z drugiej strony

z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że niespłacone

zobowiązania polskiego pokolenia Y sięgają już 6,5 mld zł,

a przeciętna osoba z tej kategorii wiekowej obciążona jest dłu-

giem o wartości 10,3 tys. zł (Krajowy Rejestr Długów, 2018). 

Obserwując trendy rynkowe oraz tendencje regulacyjne,

można się zastanawiać, czy niezwykle dynamiczny rozwój ryn-

ku i próba doścignięcia tego rozwoju przez regulacje nie do-

prowadziły do sytuacji błędnego koła. Z jednej strony regula-
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torzy, dążąc do zmniejszenia asymetrii informacyjnej pomię-

dzy dostawcą usługi finansowej a jego klientem, postanowili

wyposażyć klienta w odpowiednie instrumentarium informa-

cyjne, wymagając od dostawców usług finansowych przedsta-

wienia licznych informacji o oferowanych usługach. Z drugiej

strony ci sami regulatorzy promują innowacyjność i rozwój

technologiczny na rynku finansowym, upatrując w nim warto-

ści dodanej dla klientów. Ponieważ jednak wymogi w zakre-

sie informacji konsumenckich często nie przystają do rozwią-

zań technologicznych stosowanych na rynku finansowym oraz

nie korespondują z szybkością procesów, w efekcie klient mo-

że wiedzieć mniej, niż wiedzieć powinien. Jako przykład

wskazać można usługi świadczone przez firmy inwestycyjne,

popularnie zwane „platformami forex”. Są to usługi świad-

czone wyłącznie w Internecie i polegające na zawieraniu

transakcji pochodnych. Najpopularniejszym rodzajem kon-

traktów są kontrakty na różnice kursowe (CFD — ang. con-

tract for difference), w których strony umawiają się na zapła-

tę różnicy pomiędzy wartością aktywa bazowego (np. określo-

nej pary walutowej) w momencie zawarcia transakcji a warto-

ścią w dniu jej zamknięcia. Firmy inwestycyjne, co do zasady,

podlegają reżimowi dyrektywy MIFiD 2014, jednak w prakty-

ce ich funkcjonowania niezwykle często dochodzi do różnego

rodzaju nadużyć (Rzecznik Finansowy, 2018). Po pierwsze,

firmy inwestycyjne działają na podstawie tzw. jednolitego

paszportu europejskiego, co oznacza, że firma zarejestrowa-

na w jednym państwie członkowskim może świadczyć usługi

w innych państwach członkowskich i wymaga to jedynie noty-

fikacji w organie nadzoru kraju goszczącego. Po drugie, nad-

zór nad działaniem firm świadczących usługi transgranicznie

bez otwierania oddziału sprawuje, co do zasady, organ nad-

zoru ich państwa macierzystego, a to z kolei powoduje, że or-

gan nadzorczy państwa goszczącego może jedynie zwrócić się

do organu macierzystego o podjęcie stosownych działań, nie

posiada jednak kompetencji, aby przeciwdziałać nieprawidło-

wościom w działaniu tego podmiotu. W dodatku ponieważ

rynek inwestowania online jest obszarem w całości zdigitali-

zowanym, obecne są na nim również podmioty spoza krajów

Unii Europejskiej, w tym również z rynków nieregulowanych.

W efekcie osoba chcąca skorzystać z takich usług może nie

tylko być niedoinformowana w zakresie tego, z jakim pod-

miotem zawiera umowę, ale wręcz może zostać z premedyta-

cją oszukana. Firmy inwestycyjne stosują na ogół agresywne

techniki marketingowe — najczęściej za pośrednictwem tele-

fonu — w ramach których przy użyciu mechanizmów socjo-

technicznych usiłują namówić klienta na zainwestowanie

środków na konkretnej platformie. Efekty wejścia w relacje

z takimi podmiotami mogą być dla klienta bardzo dotkliwe.

Po pierwsze dlatego, że umowy, o ile w ogóle są sporządzane,

konstruowane są w oparciu o przepisy prawa kraju macierzy-

stego firmy i najczęściej w języku urzędowym kraju siedziby

firmy. Potencjalne rozstrzyganie problemów na linii konsu-

ment-firma może być zatem dla konsumenta niezwykle uciąż-

liwe, ponieważ byłby zmuszony pozwać firmę przed sądem

w państwie jej siedziby. Po drugie, umowy są na ogół bardzo

skomplikowane, pełne niejasnych sformułowań i umożliwia-

jące firmie inwestycyjnej podejmowanie arbitralnych decyzji,

np. w zakresie zmiany kwotowań. W efekcie klienci często

tracą zainwestowane środki w niejasnych okolicznościach. Na

ogół klient ma ograniczone możliwości egzekwowania swoich

praw ze względu na to, że firma nie jest w fizyczny sposób

obecna w jego kraju, a bardzo często również adres kore-

spondencyjny nie jest wskazany na stronie internetowej fir-

my, natomiast siedziba zarejestrowana jest w fikcyjnym miej-

scu, a dodatkowo kontakt mailowy i telefoniczny urywają się

w momencie, kiedy klient stracił środki. 

Przypadek firm inwestycyjnych pokazuje, że jakkolwiek na

rynku finansowym funkcjonują regulacje prawne, które nor-

mują prowadzenie działalności oraz kwestię ochrony klientów,

w praktyce przestrzeń cyfrowa jest niezwykle trudno kontrolo-

walna i niesie ze sobą istotne ryzyka, których eliminowanie sta-

nowi poważne wyzwanie dla regulatorów i organów nadzoru.

Trzeba również pamiętać, że cyberprzestrzeń nie zna granic

administracyjnych poszczególnych krajów czy nawet wspólnot.

Fakt, iż strona internetowa podmiotu prowadzona jest w języ-

ku polskim, nie oznacza, że podmiot ten ma siedzibę w Polsce.

Z perspektywy klientów wchodzenie w relacje z podmiotami

z jurysdykcji trzecich, w szczególności z rynków nieregulowa-

nych, może mieć doniosłe konsekwencje. Jeśli dojdzie do utra-

ty środków przez klienta, praktyczne i prawne możliwości są

ograniczone. Wątpliwości budzi bowiem, czy sam fakt prowa-

dzenia strony internetowej w języku polskim można uznać za

wykonywanie działalności na terytorium RP, a zatem czy

w przypadku firm inwestycyjnych mamy do czynienia z wyko-

nywaniem działalności maklerskiej bez zezwolenia. 

PPooddssuummoowwaanniiee  ii wwnniioosskkii

Zmieniające się otoczenie i oczekiwania stanowią istotne

wyzwanie dla sektora finansowego, w jaki sposób sprostać

oczekiwaniom konsumentów usług finansowych. Pojawiają

się wątpliwości, czy tradycyjny sektor finansowy będzie w sta-

nie nadążyć za oczekiwaniami, czy będą w tym przeszkadzać

zbyt skostniałe, zhierarchizowane struktury i restrykcyjne

otoczenie regulacyjne, wobec czego instytucje finansowe bę-

dą zmuszone wchodzić w alianse z fintechami, które w tym

zakresie są bardziej elastyczne i szybciej reagują na zmiany

zachodzące na rynku. Pewną niewiadomą pozostaje, czy sek-

tor finansowy będzie wolał nawiązywać relacje z fintechami,

czy raczej je przejmować w celu eliminowania konkurencji.

Wydaje się, że możliwości i kierunki rozwoju sektora fintech

są na tyle szerokie, że instytucjom finansowym będzie niezwy-

kle trudno utrzymać ten rozwój pod kontrolą. 

Rozwój sektora fintech wymaga zbudowania pewnej rów-

nowagi pomiędzy innowacyjnością, niekonwencjonalnym po-

dejściem do klienta, wygodą i łatwością korzystania z usług fi-

nansowych a bezpieczeństwem. Szczególnie istotne pozostają

kwestie cyberbezpieczeństwa, które w świecie cyfrowym bez

wątpienia mają charakter priorytetowy, ale również kwestie

bezpieczeństwa danych osobowych, ich potencjalnego wycie-

ku i nieuprawnionego wykorzystywania. Niemniej istotne po-

zostają problemy edukacji użytkowników cyfrowych usług fi-

nansowych nie tylko w zakresie rynku finansowego i jego in-

strumentów, ale także w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
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Problemem rynku pozostaje również niewystarczający po-

ziom regulacji, będący wynikiem jego dynamicznego rozwoju.

Regulacja następuje zawsze na zasadzie ex post i odpowiada

na te kwestie, które zostały już wykreowane. Ponieważ innowa-

cje na rynku finansowym następują niezwykle szybko, regula-

torzy nie są w stanie odpowiednio szybko reagować i wprowa-

dzać przepisów porządkujących rynek. Stanowi to, z jednej

strony, korzystny aspekt dla fintechów, które mogą korzystać

z braku restrykcyjnego ograniczenia regulacyjnego i dostarczać

rozwiązań, których tradycyjne instytucje finansowe dostarczać

nie mogą, ale z drugiej strony — stanowi to potężne wyzwanie

dla całego sektora finansowego w aspekcie bezpieczeństwa

i integralności rynku. Jako korzystne należy ocenić inicjatywy

instytucji finansowych, które tworzą w ramach swoich struktur

akceleratory czy też swego rodzaju piaskownice dla fintechów,

ponieważ zapewniają sobie w ten sposób nadzór nad budowa-

niem określonych rozwiązań, włączając w to aspekt integralno-

ści systemów i bezpieczeństwa użytkowników. 
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1 Rada Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board — FSB) jest międzynarodowym organem wysokiego szczebla o charakterze półoficjalnym (skupia

przedstawicieli ministerstw finansów i banków centralnych z grupy gospodarek uprzemysłowionych G20), koordynującym naprawę globalnego systemu finansowego.

FSB koordynuje działania krajowych władz finansowych i międzynarodowych organów ustanawiających normy prawne, w procesie opracowywania zasad regulacyjnych,

nadzorczych i innych w odniesieniu do sektora finansowego. 
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